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RESUMO 

 

Acidentes em gasodutos de gás natural, conforme apontam registros históricos 

internacionais, apresentam com freqüência conseqüências de diversas dimensões, implicando 

em riscos que devem ser estimados e para os quais medidas mitigadoras devem ser tomadas.  

Nesse contexto, assumem especial importância metodologias para avaliação quantitativa 

de riscos, através das quais são estimadas as probabilidades de eventos indesejáveis e as 

conseqüências desses possíveis eventos. Entretanto, pode-se perceber, além de ambigüidades 

nos conceitos de risco, uma limitação das metodologias difundidas no que tange à 

consideração das múltiplas dimensões que os impactos de acidentes com vazamentos de gás 

natural podem assumir, bem como no que diz respeito ao apoio a processos decisórios 

subseqüentes envolvendo planejamento, prevenção, supervisão e manutenção de atividades 

mitigadoras de riscos em gasodutos. 

Nesse sentido, o presente trabalho propõe um modelo multicritério de apoio a decisão 

avaliação de riscos e para classificação de trechos de gasodutos segundo níveis hierárquicos 

de risco. O modelo procura ajustar-se à existência de múltiplas dimensões ou critérios nos 

quais riscos devem ser avaliados, e a uma racionalidade não-compensatória do decisor. A 

metodologia desenvolvida baseou-se na aplicação dos conceitos da Teoria da Utilidade, 

Teoria da Decisão e do método ELECTRE TRI, através do qual foi possível designar trechos 

de gasodutos a classes pré-estabelecidas de riscos, favorecendo com que ações específicas 

sejam direcionadas a estas categorias a fim de reduzir ao máximo possível os riscos 

associados aos gasodutos de gás natural. 

 

Palavras-Chave: gás natural, gasodutos, avaliação de riscos, Apoio Multicritério a Decisão. 
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ABSTRACT 

According to international historical records, accidents in natural gas pipelines are 

frequently presenting consequences with multiple dimensions, resulting in risks that must be 

estimated and for which mitigating measures must be done. 

In this context, methodologies for quantitative risk assessment become specially 

important to estimate undesirable events probabilities and its consequences. However, it can 

be noticed, besides ambiguities in risks concepts, a limitation on spread methodologies 

concerning the multiple dimensions that natural gas leakage impacts may pose, as well as in 

supporting the decisions process of planning, prevention, supervision and maintenance of 

activities for risk reduction in pipelines. 

In this sense, the present work presents a multicriteria decision support model for risk 

assessment and for pipeline sections classification according to hierarchical levels of risk. 

This model intends to take into consideration the existence of multiple dimensions or criteria 

by which risk must be assessed, and a non-compensatory rationality of decision makers. The 

developed methodology is based on Utility Theory, Decision Theory and ELECTRE TRI 

Method concepts, applied to assign pipeline segments into risk pre-defined categories, helping 

specific actions to be directed to those categories in order to reduce, as far as possible, risks 

related to natural gas pipelines 

 

Keywords: natural gas, pipelines, risk assessment, Multicriteria Decision Aid. 
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Capítulo 1 Introdução
 

 1

1 INTRODUÇÃO 

As redes de transporte e distribuição de gás natural no Brasil têm experimentado um 

substancial crescimento nos últimos anos em face do aumento da participação desse 

combustível fóssil na matriz energética brasileira. O país, que até 2001 possuía mais de 90% 

de sua geração elétrica dependente de usinas hidroelétricas, viu-se diante da necessidade de 

diversificar suas fontes de energia em função de sua alta e frágil dependência dos regimes 

hidrológicos, bem como diante de uma crescente demanda energética que não estava sendo 

acompanhada pelo crescimento da capacidade de geração hidroelétrica. 

Entretanto, a expansão do consumo de gás natural no Brasil, e consequentemente do seu 

sistema de transporte, não se dá apenas pelo crescimento da geração termoelétrica. A 

utilização desse combustível em processos de cogeração industrial, como substituto da 

eletricidade em processos térmicos, como combustível veicular, e em aplicações comerciais e 

residenciais tem contribuído para o aumento de sua demanda (Scucuglia et al, 2005), e para a 

expansão da participação desse combustível na matriz energética nacional. Correspondendo 

nos anos 80 a um percentual de 0,8% da matriz energética brasileira, o gás natural ocupa 

atualmente a fatia de 7,7%, com planos do governo brasileiro de expandir essa participação 

para 12% até 2010 (Fernandes et al., 2005). 

Dentre outros fatores de caráter econômico e político, como a crise das relações de 

comércio do gás natural com a Bolívia no ano de 2006, o suprimento da demanda crescente de 

gás natural esbarra no limitado e pequeno sistema de transporte e distribuição de gás 

brasileiro, com alguns milhares de quilômetros, que comparado às redes dos Estados Unidos, 

com mais de 1,5 milhão de quilômetros, ainda é bastante incipiente. Nesse contexto, e diante 

da instauração de um ambiente concorrencial na cadeia logística de gás natural no Brasil a 

partir da segunda metade da década de 90, malhas de gasodutos para transporte e distribuição 

de gás natural passaram a ser construídas e expandidas, em ritmo crescente, a fim de se 

constituírem como o principal canal de transporte desse produto desde as estações de extração 

e processamento até o consumidor final. Como aponta Papadakis (2000), a escolha pelo uso 

de gasodutos como modal de transporte de gás natural, e de outras substâncias perigosas, 

deve-se ao fato dos primeiros serem reconhecidos como um dos mais seguros e econômicos 

meios de transporte dessas substâncias.  

Embora reconhecidos pela sua segurança e viabilidade econômica, gasodutos trazem 

consigo, mesmo sob baixa probabilidade, riscos de acidentes que não podem ser 
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negligenciados. Como afirmam Yuhu et al. (2003), quando gasodutos são danificados, gás 

natural é liberado através de qualquer furo nas tubulações, gerando situações de perigo que 

podem ocasionar explosões, incêndios, ferimentos e outros danos materiais. Estes tipos de 

danos podem ser exemplificados por ocorrências históricas, mais comuns em países onde as 

redes de gasodutos são mais extensas e onde o tempo de operação dessas estruturas não é 

recente (Bartenev, 1996; Montiel et al., 1996). 

Dessa forma, riscos em redes de gasodutos são fatores que precisam ser administrados 

(Schäffer, 2006), e segundo Alonso (2005), contrariando um paradigma da comunidade 

brasileira, são altos. Com o propósito de aumentar os níveis de segurança dos gasodutos 

concomitantemente aos benefícios da comercialização do gás natural, autoridades 

fiscalizatórias e companhias de gás passaram a encarar o processo de avaliação e 

gerenciamento de riscos, e a tomada de decisão sobre estes, como atividades críticas, 

fundamentando-as sobre avaliações quantitativas (Jo & Ahn, 2005).  Atribui-se assim, 

crescente importância ao desenvolvimento de modelos para a avaliação das probabilidades de 

acidentes, para a estimação de riscos, e para a orientação de decisões sobre estes últimos a fim 

de que medidas mitigadoras possam ser eficientemente tomadas. 

Embora o processo de avaliação de riscos em gasodutos se baseie fundamentalmente no 

estudo de probabilidades de diferentes níveis de fatalidades humanas, um ponto importante a 

ser observado pelas empresas nessa área é a abordagem destes riscos considerando as 

dimensões humana, ambiental e financeira dos seus impactos, não apenas para gasodutos em 

etapa de projeto ou de licenciamento, mas também para aqueles em operação. Em um 

contexto marcado pela competição, pelo aumento da rigidez da legislação ambiental, e pela 

crescente conscientização da população quanto às questões de segurança relacionadas a este 

tipo de acidentes, as empresas não podem mais conceber o risco apenas sob o aspecto 

unidimensional de gastos financeiros ou fatalidades humanas. Precisam atender, 

concomitantemente, os objetivos financeiros próprios e os requisitos de segurança humana e 

preservação ambiental tanto da sociedade como do Estado. 

Para um tratamento mais adequado do problema de avaliação e gerenciamento de riscos 

em gasodutos de gás natural, faz-se necessária uma metodologia capaz de tratar as múltiplas 

dimensões do risco associado a essas estruturas, dimensões estas que podem ser encaradas 

como múltiplos critérios ou objetivos a serem minimizados. Diante disso, este trabalho tem o 

objetivo de contribuir com a avaliação e o gerenciamento de riscos em gasodutos, com foco 

em instalações de gás natural, buscando agregar a esses processos o enfoque multicritério. 
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Propõe-se um modelo para avaliação multicritério de riscos que sirva como subsídio para o 

planejamento e a execução de medidas orientadas sobre diferentes trechos de gasodutos 

organizados segundo categorias de riscos, a fim de que ações próprias para a mitigação dos 

riscos possam ser elaboradas e executadas sobre gasodutos de transporte e distribuição de gás 

natural 

1.1 Objetivos Gerais 

Este trabalho tem o objetivo de analisar riscos em gasodutos de gás natural agregando 

conceitos da Teoria da Utilidade, da Teoria da Decisão e do Apoio Multicritério a Decisão ao 

contexto do problema, formulando assim um modelo de avaliação multicritério de riscos em 

gasodutos. Busca também propor uma metodologia para a classificação de trechos de 

gasodutos em categorias hierárquicas e pré-definidas de riscos, a fim de facilitar a elaboração 

e a orientação de medidas mitigadoras adequadas às necessidades e às características de cada 

categoria.  

1.2 Objetivos Específicos 

Especificamente, deseja-se propor uma metodologia para avaliação de riscos agregando 

a estrutura teórica e a abordagem da Teoria da Decisão na formulação do problema, sobretudo 

no cálculo dos riscos como as perdas esperadas nas dimensões humana, ambiental e financeira 

dos possíveis impactos decorrentes de um vazamento de gás natural.  

De posse de uma métrica de riscos que agregue não apenas probabilidades, mas também 

valores de conseqüências e as preferências de um agente de decisão, este trabalho tem o 

objetivo de propor um modelo multicritério para alocação de trechos de gasodutos em 

categorias de risco estabelecidas a priori, e que trate a avaliação dos múltiplos critérios de 

forma não-compensatória. A partir dos valores de risco obtidos com a aplicação de conceitos 

de Teoria da Utilidade e Teoria da Decisão no processo de avaliação de riscos, o modelo é 

estruturado com base no método multicritério ELECTRE TRI, desenvolvido para a 

problemática de classificação de alternativas. Ademais, os métodos da família ELECTRE se 

adequam a uma estrutura de preferências não compensatória, assumida no contexto do 

problema tratado nesta dissertação. Dessa forma, deseja-se realizar uma categorização de 

trechos de gasodutos tomando como critérios as dimensões associadas aos riscos de acidentes 

decorrentes do vazamento de gás natural. Para isso, este trabalho se propõe a atingir as 

seguintes metas: 
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1. Apresentar diversos conceitos de risco encontrados na literatura, e as características 

gerais de um processo de avaliação de riscos, que é utilizado para a elaboração dos 

possíveis cenários acidentais e para estimação das probabilidades e possíveis 

conseqüências utilizadas no modelo; 

2. Fazer uma breve revisão da base conceitual do modelo de decisão a ser proposto, 

apresentando conceitos associados: 

• Aos tipos de problemas de decisão; 

• Ao papel dos principais agentes envolvidos nesses problemas; 

• À estrutura axiomática da Teoria da Utilidade e aos conceitos da Teoria da 

Decisão, utilizados na estimação de riscos; 

• Às contribuições do Apoio Multicritério a Decisão, e às características do 

método ELECTRE TRI, utilizado no modelo de classificação. 

3. Realizar uma contextualização do problema, apresentando as características do gás 

natural, seu perfil de utilizações e consumo, e sua cadeia produtiva, enfocando as 

redes de transporte e distribuição de gás; 

4. Proceder a uma revisão bibliográfica acerca dos perigos associados aos gasodutos, 

seus modos de falha, principais acidentes que ocorreram nessas estruturas e 

metodologias utilizadas para modelagem de vazamentos, estimação de 

probabilidades de falha e avaliação de riscos em gasodutos; 

5. Apresentar a sistemática de uma metodologia multicritério de avaliação de riscos em 

gasodutos, realizando o levantamento das dimensões de risco a serem consideradas 

para uma classificação mais adequada de trechos de gasodutos; 

6. Propor um modelo multicritério de classificação, com base no método ELECTRE 

TRI, para a designação de trechos de gasodutos a categorias de risco pré-

estabelecidas segundo as percepções e preferências de um agente de decisão, à luz 

das múltiplas dimensões de risco do modelo e com uso dos resultados obtidos no 

processo de avaliação de riscos proposto. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

Para proporcionar uma melhor compreensão da estrutura desta dissertação e de como o 

atendimento dos objetivos gerais e específicos irá ser buscado ao longo deste trabalho, é 

apresentada a seguir uma breve descrição dos seus capítulos: 

• O presente Capítulo 1 constitui-se de uma introdução do problema apontado, dos 

conceitos a serem explorados e dos objetivos a serem atingidos pelo trabalho; 

• O Capítulo 2, relativo à base conceitual, reúne conceitos de Avaliação de Riscos, 

Teoria da Utilidade, Teoria da Decisão e Decisão Multicritério necessários para o 

entendimento do modelo posteriormente construído. Destaca os principais aspectos 

relacionados aos axiomas de preferência, à modelagem matemática dos riscos, ao 

algoritmo do método ELECTRE TRI e às características da problemática de 

classificação. 

• O Capítulo 3 compõe-se de duas grandes partes. Primeiramente, realiza uma descrição 

do problema, apresentando inicialmente as principais informações acerca do gás 

natural e sua cadeia produtiva, concentrando-se posteriormente na descrição das redes 

de transporte e distribuição, cujos riscos são o objeto de estudo deste trabalho. Na 

segunda parte do capítulo, apresenta os resultados da pesquisa bibliográfica 

abrangendo os fatores causadores de falha em gasodutos, os principais perigos 

associados a essas estruturas, a avaliação de riscos sobre esse tipo de instalações e as 

contribuições do Apoio Multicritério a Decisão para avaliações de riscos. 

• No Capítulo 4 são apresentadas as justificativas para uma abordagem de avaliação de 

riscos com uso de Teoria da Utilidade, Teoria da Decisão e do Apoio Multicritério a 

Decisão, sendo proposto um modelo multicritério para avaliação de riscos e para 

subseqüente classificação de trechos de gasodutos de gás natural em categorias de 

risco, considerando como critérios as possíveis dimensões de impacto levantadas. Para 

a compreensão do modelo em questão, são apresentadas as hipóteses assumidas, 

explanadas cada uma das etapas da metodologia de avaliação de riscos proposta, 

determinadas as alternativas de ação, reunidos os critérios nos quais serão avaliadas as 

alternativas e definida a sistemática de designação dessas últimas às categorias de 

risco estabelecidas. 
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• O Capítulo 5 exemplifica uma aplicação numérica do modelo de decisão proposto no 

Capítulo 4 para tratar o problema de decisão em estudo. Essa aplicação, embora utilize 

dados fictícios, se propõe a ilustrar a aplicação do modelo em casos reais. 

• Finalizando, o Capítulo 6 apresenta as conclusões e considerações acerca do modelo 

de avaliação de riscos e de classificação de trechos proposto, sugerindo futuros 

trabalhos de continuidade às pesquisas no tema.  
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2 BASE CONCEITUAL 

2.1 Os Diversos Conceitos Atribuídos a Risco 

Embora o verbete risco esteja hoje disseminado em diversas ciências que estudam 

aspectos relacionados a esse conceito, ainda há enormes diferenças na maneira como riscos 

são definidos, percebidos e avaliados (Hampel, 2006). Este conceito não é uniforme, e 

segundo Christensen et al. (2003), a ambigüidade na terminologia associada a risco é muito 

comum tanto entre as ciências que o estudam como entre os diferentes atores que são 

envolvidos nas discussões sobre o assunto, sendo por vezes fonte de controvérsias.  

Como Hampel (2006) afirma, a conceituação de risco não é algo novo, mas foi 

introduzido já no século XIV a fim de permitir que mercadores italianos lidassem com a 

incerteza de perdas de mercadorias em suas embarcações. Desde então, o conceito de risco 

ganhou enorme importância no pensamento das sociedades modernas e contemporâneas. 

A pluralidade dos significados atribuídos a risco faz com que seja mais adequado não 

falar do conceito de risco, mas de conceitos de risco. A Society for Risk Analysis (SRA) 

define risco como o potencial de realização de conseqüências adversas inesperadas à vida 

humana, à saúde, a propriedades ou ao meio ambiente, sendo a estimação desse risco 

geralmente baseada no valor esperado da conseqüência, obtido pela integração da distribuição 

de probabilidade condicional de um evento vezes os valores das conseqüências deste evento, 

dado que ele ocorreu (SRA, 2006).  

Christensen et al. (2003) apresentam duas definições para o termo “risco”. Na primeira, 

risco expressa uma combinação de probabilidades de ocorrerem conseqüências/efeitos em 

determinados objetos com o valor dessas conseqüências, sem entretanto esclarecer como essa 

combinação é realizada. Na segunda definição, risco é expresso apenas pela probabilidade de 

ocorrer uma dada conseqüência ou efeito, de um dado nível de severidade, dadas 

circunstâncias específicas. Os autores chamam atenção para o fato de que os conceitos de 

risco (já apresentado) e perigo (propriedade inerente de uma fonte de risco causar 

conseqüências ou efeitos adversos) são muitas vezes confundidos (Christensen et al., 2003).  

Na avaliação de riscos industriais, Luria & Aspinall (2003) conceituam risco como a 

probabilidade de um efeito específico ocorrer dentro de um período específico e sob 

circunstâncias determinadas. Segundo esses dois últimos autores, risco pode ser sumarizado 
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como uma função  dependente de três tipos de variáveis: cenário s);;( iii xpsR = i, 

probabilidade pi de ocorrência do cenário, e medidas xi das conseqüências do cenário. 

Macgill & Siu (2005) apresentam uma reunião de diversas outras definições para risco, 

dentre as quais podem ser citadas: 

• Possibilidade de perda, ferimento, desvantagem ou destruição; 

• Medida da probabilidade e da severidade de efeitos adversos; 

• Probabilidade de que uma substância produza danos sob condições específicas; 

• Probabilidade de perdas ou danos a pessoas ou propriedades; 

• Distribuição de probabilidade sobre todas as possíveis conseqüências de uma causa 

específica que possa provocar efeitos adversos sobre a saúde humana, sobre 

propriedades e sobre o ambiente. 

Hokstad & Steiro (2006) definem risco, como afirmam, de uma forma “ampla”, sendo a 

possibilidade de eventos ou ações humanas provocarem conseqüências que afetem seres e 

objetos de valor para os indivíduos.  

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB, 2006), 

em um contexto de gerenciamento ambiental, define risco como a combinação entre a 

freqüência de ocorrência de um acidente e as suas conseqüências. Para Faber & Stewart 

(2003), o risco de um evento pode ser tecnicamente definido pela probabilidade de ocorrência 

do evento multiplicada pela magnitude estimada das conseqüências deste evento. Este 

conceito é compartilhado por Bouma et al. (2005), Scenna & Santa Cruz (2005), Hampel 

(2006) e Henselwood & Phillips (2006), dentre outros autores nesta área. 

De fato, várias são as definições e as abordagens para risco. Entretanto, como pode ser 

visto, entre todas as definições permeia a concepção de risco envolvendo impactos negativos 

(perdas) sobre cujos valores prevalece a incerteza associada à ocorrência dos eventos 

geradores destes impactos. Este conceito foi definido formal e matematicamente pela Teoria 

da Decisão (Campello de Souza, 2002) como uma função que corresponde ao valor esperado 

da perda quando se segue um curso de ação a e a natureza assume um estado θ. Dado o rigor 

matemático da definição de risco fornecida pela Teoria da Decisão e a base axiomática da 

Teoria da Utilidade sobre a qual a mesma está estruturada para retratar as preferências dos 

agentes de decisão e seu comportamento em relação ao risco, essa será a definição deste 

último conceito que será adotada neste trabalho. 
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A idéia de risco sempre foi importante para a tomada de decisões financeiras sobre 

investimentos e seguros (Kirchhoff, 2004), dentro da qual risco relaciona-se à possibilidade 

de perda em operações, a inadimplências, a mudanças inesperadas na economia etc. Hawes 

(2003) afirma que, sob esta ótica, risco é uma realidade inerente a todos os negócios, de forma 

que objetivo das organizações é o monitoramento e o gerenciamento do risco a fim de obter o 

melhor balanço possível entre riscos e retornos financeiros. 

Debates sobre a avaliação e a aceitabilidade de riscos são comuns atualmente, sobretudo 

em setores tecnológicos, como a indústria nuclear, espacial, petroquímica e biotecnológica 

(Hampel, 2006). O conceito de riscos tecnológicos, dentro de um contexto de engenharia, 

desenvolveu-se com maior intensidade durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, 

na exploração nuclear e espacial. O interesse era inicialmente concentrado em eventos não 

freqüentes ou pouco prováveis, mas que apresentassem proporções catastróficas. Esses tipos 

de eventos, segundo Hampel (2006), levam a uma percepção de risco mais intensa que 

eventos com menores conseqüências, porém, com maiores chances de ocorrer. Entretanto, 

uma conjugação de fatores com o crescimento de volumes financeiros investidos, as 

emergentes legislações regulatórias que exigiam novos níveis de controle, e a demanda por 

automação e velocidade em mercados extremamente competitivos fizeram com que o custo 

dos riscos tecnológicos e operacionais aumentasse a taxas cada vez maiores.  

Paralelamente aos riscos tecnológicos, acidentes como os de Seveso (Itália, 1976), 

Bhopal (Índia, 1984), Cubatão (Brasil, 1984), Cidade do México (México, 1984), Chernobyl 

(Ucrânia, 1986) e Piper Alpha (Mar do Norte, 1988) concorreram para o desenvolvimento do 

conceito de risco ambiental, de forma que questões ambientais passaram a ganhar relevância 

na discussão e no planejamento de políticas públicas. Episódios como esses também 

contribuíram para que a população passasse a ser mais consciente no que tange aos riscos 

associados à produção, transporte e estocagem de materiais perigosos e explosivos (Kirchhoff, 

2004). 

No contexto de percepção de riscos por parte da população, Whittaker (1986) faz uma 

distinção entre riscos voluntários e involuntários. Na primeira categoria, enquadram-se 

atividades como montanhismo, bungee junping, etc., onde os riscos são conhecidos (ou supõe-

se que são) e aceitos voluntariamente. Por outro lado, os riscos associados, por exemplo, a 

viver próximo a uma usina nuclear são considerados involuntários, embora muitas vezes se 

tenha a possibilidade de mudar-se de residência (Whittaker, 1986).  

http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/riscos/acidentes/bhopal.asp
http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/riscos/acidentes/mexico.asp
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Ainda acerca de percepção de riscos, Hampel (2006) esclarece que riscos são 

percebidos pelas pessoas como maiores quando: considera-se um evento catastrófico ao invés 

de diversos pequenos eventos distribuídos no tempo; quando as pessoas não estão 

“acostumadas” com o risco ou quando não entendem o mecanismo que o gera; quando não 

são claros os possíveis danos causados pela fonte de perigo; quando os efeitos do risco são 

posteriores, podendo recair sobre as pessoas no futuro; quando não há instituições 

responsáveis pelo controle e regulação dos riscos etc. Como esse autor afirma, uma 

conseqüência desse padrão de percepção de riscos é a superestimação dos riscos tecnológicos, 

enquanto os riscos associados a fenômenos naturais são geralmente subestimados.  

Sobretudo no âmbito dos riscos tecnológicos e industriais, dentro do qual se inserem os 

sistemas de transporte e distribuição de gás natural, objeto desse trabalho, bem como os 

sistemas de gasodutos de uma forma mais ampla, ferramentas de suporte à avaliação e ao 

gerenciamento dos riscos passaram a ser desenvolvidas. Busca-se, com isso, uma tomada de 

decisão mais racional e confiável, orientando o planejamento e a implementação de ações 

mais eficientes na redução de riscos e na mitigação de impactos e perdas quando da 

ocorrência de eventos indesejáveis. 

2.2 Avaliação de Riscos 

O conceito de avaliação de riscos tem encontrado significados amplos e restritos na 

literatura, sendo muitas vezes tomado como sinônimo de análise de riscos (Christensen et al., 

2003; Kirchhoff, 2004). Dentro do primeiro grupo de significados, Tweeddale (1993) afirma 

que a avaliação de riscos corresponde a um conjunto de atividades de estudo que contribuem 

para compreender se determinado nível de riscos é alto ou baixo, de acordo com determinados 

padrões de aceitabilidade. Carpenter (1995), por sua vez, conceitua avaliação de riscos como 

o processo de estimação da forma, dimensão e das características do risco. Essa avaliação, sob 

essa ótica, pode ser qualitativa ou quantitativa, podendo envolver, segundo Tweeddale (1993), 

estimações subjetivas de informações não-quantitativas. 

No grupo de conceitos mais restritos, encontra-se o dado pela Society for Risk Analysis, 

segundo a qual avaliação de riscos é um processo de quantificação de probabilidades e 

conseqüências para a obtenção de informações a respeito de eventos indesejáveis. Neste grupo 

enquadra-se também o conceito de avaliação probabilística de riscos, que segundo Melchers 

(1993a), corresponde à estimação da probabilidade de ocorrerem determinadas conseqüências 
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de uma situação potencialmente perigosa, que pode estar associada, por exemplo, a 

instalações de plantas industriais ou de serviços. 

Como salienta Tweeddale (1993), o conhecimento do nível de um risco não tem valor 

por si mesmo, mas é útil quando usado para atingir algum objetivo, para responder algum 

questionamento, para possibilitar uma tomada de decisão como a escolha de um curso de 

ação. Nesse sentido, o objetivo da avaliação de riscos é nortear a etapa subseqüente de 

gerenciamento de riscos, definido por Calixto (2006) como a conjugação de recursos 

humanos, financeiros, materiais e tecnológicos com o objetivo de prevenir acidentes e mitigar 

os impactos que estes últimos podem causar sobre a saúde de pessoas e sobre o meio 

ambiente. Dessa forma, a avaliação de riscos visa servir de ferramenta para uma tomada de 

decisão mais confiável no trato com o risco, buscando, para isso, medi-lo. Essa estimação 

torna-se, portanto, fundamental para o desenvolvimento de uma metodologia quantitativa e 

consistente de classificação de gasodutos tendo com critério os riscos de acidentes, visto que 

estes riscos precisam ser inicialmente estimados.  

A realização de uma avaliação probabilística de riscos pode ser caracterizada por cinco 

principais etapas (Modarres et al., 1999; Faber & Stewart, 2003; Dziubinski et al., 2006).  

1. Identificação dos eventos ou cenários de perigo; 

2. Estimação das probabilidades ou freqüências dos eventos ou cenários; 

3. Estimação das conseqüências desses eventos; 

4. Estimação dos riscos; 

5. Classificação dos riscos. 

2.2.1 Identificação dos Eventos ou Cenários de Perigo 

Christensen et al. (2003) conceituam perigo como a propriedade ou conjunto de 

propriedades inerentes a uma fonte com potencial de causar conseqüências ou efeitos 

adversos em pessoas, propriedades, no ambiente etc. Pode-se citar, por exemplo, o perigo 

associado à erupção de um vulcão, à medida que o lançamento de larvas pode provocar a 

destruição de florestas e propriedades, ou o perigo associado à radiação ultravioleta visto que 

ela pode causar câncer de pele. 

A etapa de identificação dos eventos ou cenários de perigo (hazard identification) é 

caracterizada pelo levantamento dos perigos associados à operação, à falha ou a 

características de uma potencial fonte de danos. Esses perigos podem ser de natureza química, 

térmica, mecânica, elétrica, biológica, radioativa etc. (Modarres et al., 1999). Aos perigos 
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estão relacionados eventos iniciantes, eventos estes considerados como anormais e que podem 

resultar em exposição ao perigo se sobre os primeiros não forem tomadas medidas preventivas 

necessárias. Dessa forma, segundo Modarres et al. (1999), deve ser feita a seleção de um 

evento de perigo específico Ei ou cenário Si, que corresponde a uma seqüência específica de 

eventos, para uma análise quantitativa subseqüente.  

Algumas das técnicas que podem ser usadas para identificação de perigos e de eventos 

iniciantes são descritas brevemente a seguir (Modarres et al.,1999; Calixto, 2006): 

2.2.1.1 What-If 

Nesta técnica, busca-se fazer uma série de questionamentos do tipo “o que acontece 

se...?” sobre uma ação operacional ou sobre a ocorrência de um evento específico, a fim de se 

construir uma visão inicial das possíveis conseqüências dessa ação ou evento. Com isso, 

pode-se realizar a identificação de perigos ainda na fase de projeto de um empreendimento, o 

que orienta a escolha de tecnologias, dentre outras decisões, ainda nessa fase. 

Para uma boa utilização dessa técnica, faz-se necessário, em geral, uma equipe 

multidisciplinar de profissionais para responder a questionamentos que envolvem diferentes 

dimensões do empreendimento. 

2.2.1.2 HAZOP (Hazard of Operability Study) 

O HAZOP é um método estruturado de análise qualitativa de riscos que procura 

identificar os possíveis desvios de um processo, em relação às condições estabelecidas no 

projeto, que levam à formação de perigos. Busca identificar também suas causas e 

conseqüências e em seguida propor medidas para eliminar ou reduzir os riscos a níveis 

aceitáveis. Dessa forma, são escolhidos para análise parâmetros adequados como temperatura, 

pressão, vazão etc., buscando-se identificar as causas e os efeitos de possíveis desvios nesses 

parâmetros (Kirchhoff, 2004). 

Segundo Calixto (2006), essa técnica é baseada em palavras-guias, desvios, causas, 

conseqüências e recomendações, sendo uma das técnicas qualitativas de análise de riscos mais 

formalizadas em termos de metodologia. Deve-se, entretanto, ter cuidado com a monotonia de 

seguir desvio a desvio do processo, buscando manter a concentração da equipe de estudo em 

torno da identificação das conseqüências dos desvios e das recomendações. 
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2.2.1.3 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

FMEA é uma técnica de análise de riscos de natureza qualitativa, útil para identificar os 

modos de falha dos equipamentos, seus efeitos em equipamentos associados e no sistema em 

que estes estão inseridos, permitindo que ações de prevenção sejam tomadas de forma 

orientada e específica (Calixto, 2006). 

Com essa técnica, faz-se o estudo de um nível ou de uma combinação de níveis de um 

sistema, tais como funções, subsistemas ou componentes. Esses componentes são então 

listados em uma tabela, e assumindo que uma falha ocorreu nestes últimos, procede-se a uma 

análise dos modos de falha, efeitos, probabilidade de ocorrência, severidade e modos de 

detecção da falha. Entretanto, como Modarres et al. (1999) ressaltam, duas limitações do 

FMEA são a sua limitação em fornecer contribuições a uma representação probabilística da 

confiabilidade do sistema e a sua possível inadequação em sistemas onde múltiplos modos de 

falha podem ocorrer, com significativa probabilidade, ao mesmo tempo. 

2.2.1.4 Árvore de Falhas 

O método de árvore de falhas (Fault Tree Method) é um processo dedutivo no qual um 

evento indesejado denominado evento topo é postulado, e através da lógica de Boole, as 

possíveis formas de esse evento ocorrer são sistematicamente deduzidas a partir da 

combinação de eventos causadores independentes. Pode-se com isso, estimar a probabilidade 

de ocorrência do evento topo indesejado a partir das possíveis combinações dos eventos 

causadores, ou da ocorrência destes últimos de maneira isolada. 

Como apontam Modarres et al. (1999), uma árvore de falhas não contém 

necessariamente todos os possíveis modos de falha dos componentes do sistema, mas apenas 

aqueles que contribuem para a ocorrência do evento topo são considerados. Segundo Calixto 

(2006), essa técnica permite a consideração de eventos combinados, mas depende 

fundamentalmente de bases de dados ou do conhecimento de especialistas para estimação da 

probabilidade associada a cada evento, o que pode comprometer a análise em caso contrário. 

2.2.1.5 Árvore de Eventos 

A árvore de eventos é uma técnica usada para quantificação de riscos por meio da 

representação gráfica da seqüência e combinação de eventos (e respectivas conseqüências) 

que concorrem para a concretização de um acidente. Em outras palavras, árvore de eventos é 

um diagrama que representa todas as possíveis conseqüências de um evento iniciante. Esse 
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diagrama pode ser criado seguindo-se os seguintes procedimentos (Sklavounos & Rigas, 

2006): 

1. Seleciona-se um evento iniciante que possa resultar em certo tipo de acidente; 

2. Identificam-se os fatores que podem afetar a evolução deste evento iniciante; 

3. Identificam-se as conseqüências diretamente associadas ao evento iniciante quando 

da interferência de cada um dos fatores levantados no passo anterior; 

4. Trata-se cada conseqüência como um novo evento, identificando-se os fatores 

influentes, as conseqüências do novo evento decorrentes da influência destes novos 

fatores (passos 2 e 3), e assim por diante, até que sejam representadas, na 

extremidade da árvore, as conseqüências ou resultados finais.  

Esta cadeia de eventos iniciantes e eventos conseqüentes, quando esquematizada 

graficamente, forma um conjunto de ramificações semelhantes aos galhos de uma árvore.Esta 

é muito útil na identificação de todos os possíveis cenários resultantes da conjunção da 

ocorrência de um evento com a influência de circunstâncias que provocam a concretização de 

novos eventos.  

2.2.2 Estimação das probabilidades ou freqüências dos eventos ou cenários 

Essa etapa é caracterizada pela estimação das probabilidades de ocorrência dos eventos 

identificados na etapa anterior (Sklavounos & Rigas, 2006). Alternativamente, uma medida 

usada com base em dados históricos é a freqüência por ano, ou por outra unidade de tempo 

(Modarres et al., 1999). Essa etapa requer o levantamento de dados históricos, a elicitação do 

conhecimento de especialistas (sobretudo quando da ausência de uma massa satisfatória de 

dados) ou a combinação dessas duas alternativas (Kirchhoff, 2004). O termo elicitação é um 

neologismo do inglês elicitation, é amplamente utilizado pela comunidade da Pesquisa 

Operacional no Brasil e pode ser interpretado como ação de extrair ou de fazer surgir. Embora 

pouco comum, um vocábulo português para esta expressão é a palavra edução, também já 

utilizada na literatura da área (Campello de Souza, 2002).  

2.2.3 Estimação das Conseqüências 

Na etapa de estimação das conseqüências da ocorrência de um evento ou cenário 

indesejado, relacionam-se as fontes de perigo com os objetos ou receptores potenciais 

expostos à atuação da fonte. Segundo Modarres et al (1999), os efeitos decorrentes da 

exposição a um perigo podem abranger danos físicos a pessoas, danos materiais, 
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contaminação do solo e danificação de instalações. Dentre as atividades que caracterizam essa 

etapa, estão (Christensen, 2003; Kirchhoff, 2004): 

1. A caracterização das fontes de perigo quanto à forma, quantidade, tamanho, taxa de 

energia liberada etc; 

2. A estimação, por meio de modelos matemáticos e computacionais, do transporte de 

materiais ou energia até os receptores de interesse; 

3. A avaliação dos efeitos dessa propagação na saúde e/ou segurança do objeto ou 

receptor, função do nível de exposição projetado; 

4. A estimação dos impactos ambientais decorrentes do evento acidental; 

5. A estimação de impactos econômicos como danos a propriedades, perdas de 

faturamento etc. 

2.2.4 Estimação dos Riscos 

Na última etapa da avaliação de riscos, são integradas as estimativas de probabilidade 

com os valores das conseqüências, de forma a se obter uma medida de risco resultante que 

sirva como input para o planejamento e a tomada de decisões que visam à minimização dos 

riscos.  

Estas estimativas de probabilidade e valores de conseqüências podem ser integradas na 

forma de: 

1.  Perdas esperadas, realizando-se o produto de probabilidade e valor de conseqüência 

para cada evento, e somando-se em seguida essas medidas para a obtenção do risco 

associado a um dado cenário (Faber & Stewart, 2003);  

2. Gráficos de perfis de risco na forma de probabilidades/freqüências x valor de 

conseqüências ou freqüências x distância da fonte (Modarres et al., 1999; Kirchhoff, 

2004); 

3. Gráficos que apresentam contornos de risco individual, que é a probabilidade de 

fatalidade para um indivíduo presente nas vizinhanças de uma fonte de perigo (Luria 

& Aspinall, 2003; CETESB, 2006). Como mostrado na Figura 2.1, são traçadas 

linhas de iso-risco para diversas distâncias a partir da fonte. Cada curva apresenta 

uma probabilidade diferente de fatalidade, que diminui à medida que as curvas 

tornam-se mais distantes da fonte (mais externas). 
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Figura 2.1 – Ilustração de curvas de risco individual 

Fonte: CETESB (2006) 

4. Gráficos que apresentam medidas de risco social, tipicamente representados na forma 

de uma curva F-N, que corresponde à plotagem da probabilidade ou freqüência 

cumulativa de ocorrência de N ou mais fatalidades versus o número N de fatalidades 

(Faber & Stewart, 2003).  
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2.2.5 Classificação dos Riscos 

Esta última etapa é caracterizada por uma análise comparativa dos riscos e pela 

classificação destes últimos, o que geralmente é feito através da comparação com critérios de 

aceitabilidade envolvendo riscos de fatalidades humanas. Por meio destes critérios, são 

estabelecidos níveis acima e abaixo dos quais um risco pode ser considerável inaceitável, 

tolerável ou aceitável, respectivamente. 

De acordo com Melchers (1993b), essa é uma questão complexa que envolve uma 

discussão acerca da percepção dos riscos, que varia com os indivíduos (conforme abordado na 

seção 2.1) e da tolerabilidade aos riscos. De acordo com esse autor, tolerabilidade distingue-

se de aceitabilidade, pois se refere à disposição em conviver com um risco para usufruir, em 

contrapartida, de certos benefícios, na confiança de que esses riscos estão sendo propriamente 

controlados. Como toleráveis, risco não são classificados como negligenciáveis ou ignoráveis, 

mas como algo que deve permanecer sob vigilância e ser reduzido sempre que possível. 
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Para orientar a percepção de riscos e facilitar a comunicação destes últimos ao público, 

comparam-se muitas vezes os riscos associados a um perigo com riscos voluntários e 

involuntários aos quais as pessoas estão expostas, tais como os riscos de morte por pessoa e 

por ano associados a: cigarros, câncer, dirigir carros, tempestades, terremotos etc. 

A classificação de riscos é muitas vezes norteada, em muitos países ou regiões, por 

especificações regulatórias, que estabelecem para riscos individuais e riscos sociais limiares 

de aceitabilidade e intolerabilidade, que podem apresentar valores distintos. Nesta última 

situação, é comum fazer-se uso do princípio ALARP (As Low As Reasonably Practible), 

desenvolvido inicialmente no contexto da tolerabilidade de riscos associados a usinas 

nucleares (Melchers, 1993b).  

De acordo com essa abordagem, há um limite superior de probabilidade de fatalidade 

(nesse contexto, um nível de risco) acima do qual riscos não são tolerados em nenhuma 

circunstância. Por sua vez, há um outro limite, inferior, abaixo do qual “o risco não merece 

nenhum interesse prático”(Melchers, 1993b). Entre esses dois limites, como ilustra a Figura 

2.2, há uma região de interesse onde o risco deve ser reduzido para um nível tão baixo quanto 

viavelmente possível. 

 
Figura 2.2 –  A abordagem ALARP 

Fonte: Faber & Stewart (2003) 

Uma ilustração da aplicação do princípio ALARP na classificação de riscos sociais é 

apresentada na Figura 2.3. É importante ressaltar que os limites da região de tolerabilidade ou 
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região ALARP podem variar entre os diversos países, sendo mais conservadores em alguns e 

menos rigorosos em outros (Kirchhoff, 2004). 

 
Figura 2.3 –  Ilustração do princípio ALARP aplicado a medidas de risco social 

Fonte: CETESB(2006) 

Um outro aspecto a ressaltar é que a abordagem acima descrita considera apenas 

impactos na dimensão humana e que envolvam fatalidades, excluindo dessa forma possíveis 

níveis intermediários de ferimento e danos sobre seres humanos, bem como impactos de 

natureza ambiental ou financeira que poderiam se associar aos danos sobre a população para 

caracterização de riscos de natureza mais crítica, por exemplo. 

2.3 O Conceito de Decisão 

Tanto no gerenciamento de riscos como em diversas outras áreas do universo 

empresarial, governamental e individual, pessoas e organizações deparam-se frequentemente 

diante da necessidade de tomar decisões, individualmente ou em grupo, de natureza simples 

ou complexa. 

A palavra decidir provém do latim decidere, que significa cortar, romper com alguma 

coisa. Dessa forma, uma decisão é tomada quando, diante de um conjunto de opções para o 

tratamento ou resolução de um problema, elege-se um curso de ação em detrimento dos 

demais.  

Segundo Campello de Souza (2002) uma boa decisão é resultado de uma conjugação 

lógica daquilo que se quer, daquilo que se sabe e daquilo que se pode fazer. O que se quer diz 

respeito às preferências que se tem pelas conseqüências das decisões, conseqüências estas na 

maioria das vezes incertas no momento em que as decisões são tomadas; o que se sabe é 
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referente ao conhecimento que se dispõe acerca das grandezas envolvidas no problema, e das 

relações entre estas; o que se pode fazer corresponde, por sua vez, ao conjunto de alternativas 

de ação disponíveis. O decisor deve então escolher um curso de ação de forma que este venha 

a tornar as conseqüências as mais favoráveis possíveis para ele. 

Segundo Gomes et al (2006), o ser humano normalmente depara-se com a necessidade 

de tomar decisões usando parâmetros qualitativos e quantitativos, tanto de natureza objetiva 

como com forte característica subjetiva. Roy (1996) classifica as pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente em um processo decisório em dois principais grupos: os stakeholders, pessoas 

com interesses diretos na decisão e que vão intervir no processo decisório a fim de norteá-lo 

ou influenciá-lo de acordo com seus sistemas de valores e/ou preferências; e as terceiras 

partes, grupo de pessoas que não participam ativamente da tomada de decisão, mas que são 

afetadas por esta e cujos interesses devem ser considerados sempre que possível. 

Dentre o grupo dos stakeholders, duas categorias de “atores” podem ser destacadas: os 

agentes de decisão ou decisores, que influenciam o processo de decisão com juízos de valor 

que representam suas preferências e percepções, tendo o poder e a responsabilidade de 

ratificar uma decisão e assumir suas conseqüências; e o analista, que atua apoiando o 

processo decisório e é geralmente um especialista que faz a formulação e análise do problema, 

ajudando os decisores a obterem respostas e esclarecendo as conseqüências dos possíveis 

cursos de ação adotados (Roy, 1996; Gomes et al, 2006). Em muitas ocasiões, os analistas 

atuam de forma inadequada, impondo ao decisor o método de apoio a decisão mais 

conveniente aos primeiros (Almeida, 2003). 

Em geral, decisões cujas conseqüências não são substanciais e cujos erros podem ser 

facilmente remediados, o que é muito comum em circunstâncias da vida pessoal, são muitas 

vezes tomadas apenas mentalmente, baseadas apenas na experiência e nas opiniões do 

decisor, sem métodos estruturados que modelem o problema e a racionalidade do agente de 

decisão. Entretanto, em circunstâncias onde as conseqüências das decisões são substanciais, 

onde os resultados envolvem horizontes de longo prazo e/ou onde ocorrem impactos sobre 

diversas pessoas, fazem-se necessárias teorias, métodos e técnicas de apoio a decisão para um 

tratamento adequado desses problemas complexos (Belton & Stewart , 2002). Dentre estes, 

destacam-se as abordagens da Teoria da Decisão e do Apoio Multicritério a Decisão, descritas 

sucintamente a seguir. 
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2.4 A Teoria da Decisão 

Segundo Campello de Souza (2002, p. 103): “a Teoria da Decisão é uma abordagem 

sistemática para a tomada de decisões racionais em situações de incerteza”. O mesmo autor 

caracteriza o comportamento racional como aquele em que os objetivos desejados são 

consistentes e onde se age de forma a atingir esses objetivos, respeitando possíveis restrições 

éticas e morais. 

A Teoria da Decisão trata do problema de como decidir quando há incerteza sobre o que 

irá acontecer. Para isso, com base em uma lista exaustiva de possíveis hipóteses sobre os 

estados do mundo, de dados experimentais relativos a essas hipóteses, de um conjunto de 

possíveis ações a adotar e os possíveis ganhos ou perdas decorrentes da execução dessas 

ações em vários possíveis estados do mundo, deve-se determinar o melhor procedimento 

decisório (Campello de Souza, 2002). Conforme esclarece o autor, ela envolve os seguintes 

aspectos seqüenciais: 

1. Análise das informações passadas e presentes do sistema em estudo, com base nas 

informações objetivas e/ou subjetivas disponíveis; 

2. Elicitação das chances e incertezas passadas, presentes e futuras na forma de 

distribuições de probabilidade que modelem estas incertezas; 

3. Elaboração de um modelo matemático capaz de realizar uma descrição do sistema e 

sua previsão com um nível de precisão desejada; 

4. Elicitação de preferências e valores dos decisores quanto ao sistema em estudo; 

5. Identificação ou criação das alternativas de ação para atingir os objetivos desejados; 

6. Combinação lógico-matemática das alternativas de ação, das utilidades (preferências 

e valores) e das probabilidades (que modelam as incertezas) com o modelo 

matemático do sistema, a fim de identificar o curso de ação mais vantajoso para o 

decisor; 

7. Execução da ação escolhida na etapa anterior; 

8. Retorno ao primeiro passo e reinício do processo para correção de eventuais 

distorções e erros quanto a dados, probabilidades, utilidades e alternativas de ação. 

Para que se proceda a uma modelagem e à resolução de um problema de decisão, é 

necessário que sejam identificados alguns componentes, que na Teoria da Decisão, são os 
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elementos do problema. Dentre os elementos básicos necessários à formulação de um 

problema de decisão, podem ser enunciados (Campello de Souza, 2002) : 

• Estados da Natureza – É o conjunto de estados do mundo, o objeto a respeito do 

qual o indivíduo está interessado. Estes estados devem apresentar uma descrição do 

objeto em análise, não deixando de fora nenhum aspecto relevante para o problema. 

O conjunto de estados da natureza é denotado por }{θ=Θ . 

• Ações - É o conjunto de alternativas ou linhas de ação a seguir. Todo problema de 

decisão, como apresentado anteriormente, possui no mínimo duas possíveis ações 

disponíveis: Escolher certa alternativa de ação ou não. O conjunto de todas as ações 

é denotado por A = {a}, com total amplitude de possibilidades matemáticas. Trata-

se, portanto, de fazer a escolha adequada de uma ação a tomar, escolha esta que 

poderá ser baseada em dados (observações). 

• Conseqüências (Bens, Payoffs) – Quando o agente de decisão adota uma ação a e a 

natureza se encontra em certo estado θ , então ocorre uma conseqüência. O que se 

busca são os resultados concretos que interessam, sendo alguns deles mais desejados 

que os outros. O conjunto de todas as conseqüências é denotado por P = {p}. Como 

as conseqüências das ações são sempre incertas, de forma que nunca se sabe 

exatamente qual o bem ou perda que irá se obter em decorrência da combinação do 

estado da natureza e da ação adotada, as distribuições de probabilidade sobre as 

conseqüências determinísticas é que são consideradas as conseqüências do 

problema. O conjunto de distribuições de probabilidade sobre P = {p} é denotado 

por P *= {P}. 

• Observações – Em muitos problemas de decisão pode existir um conjunto de dados 

(observações) de uma variável ou de variáveis que guardem alguma relação com θ . 

Estes dados são denominados de observações. Em muitos casos, não se pode 

observar diretamente o estadoθ  da natureza, seja por uma impossibilidade física, 

técnica ou ainda econômica, seja porque θ  não tenha uma medida direta. Neste 

caso, pode ser possível trabalhar com observações. O conjunto de todas as 

observações é denotado por X = {x}, com total amplitude de possibilidades 

matemáticas.  

 21
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• Os Mecanismos Probabilísticos – São mecanismos que modelam a incerteza que se 

manifesta de diversas formas nos conjuntos acima enunciados e nas relações entre 

seus elementos. Dentre esses mecanismos probabilísticos, pode-se citar: 

o Função Conseqüência – Uma vez adotada um curso de ação a, inicia-se um 

mecanismo probabilístico que vai escolher uma conseqüência para o decisor. 

Esta escolha probabilística executada pelo sistema de relações subjacentes que 

existem atuando no contexto específico é influenciada também pela natureza. 

A função conseqüência é dada por ),|( apP θ , a probabilidade de ganhar-se o 

bem (conseqüência) p, dado que a natureza encontra-se no estado θ  e o decisor 

adotou a ação a.  

o Distribuição a Priori sobre os Estados da Natureza – O termo a priori 

significa “antes de se observar os valores de qualquer variável que possa dar 

informações sobre θ ” (Campello de Souza, 2002). A incerteza sobre θ  pode 

ser de natureza probabilística ou não probabilística. Será de natureza 

probabilística quando houver um conhecimento mais preciso sobre θ  na forma 

de uma distribuição de probabilidade )(θπ  sobre os estados da natureza. Isto 

pode ser obtido a partir de duas fontes: Ou de dados objetivos colecionados 

sobre θ , ou do conhecimento de um ou mais especialistas. O conjunto de todas 

as possíveis distribuições de probabilidade sobre Θ  é denotado por }{* π=Θ .  

o Função de Verossimilhança ou “Canal de Comunicação com a Natureza” – 

As observações X = {x} guardam uma relação com os estados da natureza 

através de uma distribuição de probabilidade denotada por P(x|θ ), que 

representa a probabilidade de se verificar a observação x dado que a natureza 

assumiu o estado θ . 

2.4.1 A Teoria da Utilidade 

Uma parte fundamental do arcabouço teórico associado à Teoria da Decisão é a Teria da 

Utilidade. Segundo Campello de Souza (2002), o objetivo desta última é o desenvolvimento 

de um modelo matemático através do qual seja possível representar a desejabilidade do 

decisor pelos bens que este poderá obter. Dessa forma, a idéia básica da Teoria da Utilidade é 

a quantificação dessa desejabilidade, associando aos bens um valor que represente um critério 

de escolha pelo decisor. 
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 Como apontam Gomes et al. (2006), a Teoria da Utilidade permite avaliar a 

conseqüências de um problema de decisão por meio de um processo de elicitação de 

preferências que busca incorporar ao problema o comportamento do decisor em relação ao 

risco. Esse processo permite criar uma nova escala, a escala de utilidade, que estabelece para 

cada conseqüência um valor de utilidade e agrega aspectos de incerteza presentes no problema 

de decisão. 

Para o desenvolvimento dessa Teoria, cujas principais contribuições foram dadas por 

von Neuman & Morgenstern por volta da metade do século XX, foi estabelecido um  conjunto 

de axiomas de preferência que modelam o comportamento racional do decisor (Campello de 

Souza, 2002). Assumindo a seguinte notação: 

• : a conseqüência P é indiferente à conseqüência Q; QP ~

• : a conseqüência P é preferível à conseqüência Q; QP f

• : a conseqüência Q é preferível à conseqüência P. QP p

Tem-se então o seguinte conjunto de axiomas: 

1. Axioma da Completeza: Dadas as conseqüências P e Q, podemos dizer que  

ou P~Q ou ; 

QP f

QP p

2. Axioma da Transitividade: 

o   e  QP f RPRQ ff ⇒

o e ; QP ~ RPRQ ~~ ⇒

3. Axioma da Dominância: 

o Se eQP f 01 >≥ λ , então *PR∈∀  tem-se: RQRP )1()1( λλλλ −+−+ f ; 

o Se eQP ~ 01 >≥ λ , então *PR∈∀  tem-se: RQRP )1(~)1( λλλλ −+−+ . 

Aqui, segundo Campello de Souza (2002), pode-se interpretar QP )1( λλ −+  como 

uma loteria composta (uma outra distribuição) onde se ganha uma distribuição P com 

probabilidade λ e uma distribuição Q com uma probabilidade 1-λ . 

4. Axioma Arquimediano: Se , então existem números RQP ff λ eμ  tais que 

01 >>> μλ e tais que RPQRP )1()1( μμλλ −+−+ ff . 

O primeiro axioma exige que quaisquer duas conseqüências P e Q podem ser 

comparadas, permitindo a ordenação de todas as conseqüências de um conjunto de acordo 
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com as preferências de um decisor. O segundo axioma é um axioma de racionalidade, 

apresentando um caráter normativo e estabelecendo a transitividade de preferências. O 

terceiro axioma assume que, se for acrescentado (probabilisticamente, através de uma loteria) 

uma dada conseqüência a ambos os lados de uma relação de preferência, esta relação não é 

alterada. Dessa forma, garante-se a linearidade em probabilidade da função utilidade que 

representará a ordem de preferências. Por sua vez, o quarto axioma aponta que, entre duas 

conseqüências P e R quaisquer, com P preferível a R, existe sempre uma outra conseqüência 

Q que é menos preferível que P e mais preferível que R. 

Maiores detalhes acerca dos axiomas de preferência da Teoria da Utilidade podem ser 

encontrados em Campello de Souza (2002). 

Respeitados estes axiomas, uma função u é dita uma função utilidade se (Campello de 

Souza, 2002): 

1. u: P * Ρ, ou seja, para toda distribuição P→ ∈  P * corresponde um número real u(P); 

2. Estes números atribuídos preservam a ordem no sentido de que 

e)()( QuPuQP >⇔f )()(~ QuPuQP =⇔ .  

3. Existe linearidade: )()1()(])1([ QuPuQPu λλλλ −+=−+ . Em outras palavras, a 

utilidade atribuída a uma combinação convexa de distribuições é a combinação 

convexa das utilidades das distribuições. Dessa forma, ela age como um valor 

esperado. 

Segundo Gomes et al. (2006), a elicitação da função utilidade para as conseqüências 

de um problema de decisão pode ser realizada através de duas técnicas: 

1. Avaliação direta: Envolve inicialmente a identificação pelo decisor das 

conseqüências de maior e menor preferência ( P e P , respectivamente), que serão os 

valores extremos da escala. Os demais valores são obtidos através da determinação 

da probabilidade λ de indiferença entre cada conseqüência e uma loteria 

PP )1( λλ −+  (onde se tem a probabilidade λ de se ganhar a conseqüência P  e 1- λ 

de se obter de obter a conseqüência P ). Esta técnica se limita a problemas com um 

conjunto discreto de poucas conseqüências.  

2. Levantamento da função utilidade – É baseado no procedimento da avaliação direta, 

porém permite que, a partir da utilidade de algumas conseqüências, seja ajustada uma 

curva cuja equação represente a função utilidade, possibilitando determinar a 
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utilidade de qualquer conseqüência no intervalo predefinido. É aplicada a problemas 

com um número maior de conseqüências. 

2.4.2 O Risco na Abordagem da Teoria da Decisão 

Segundo Campello de Souza (2002), deve-se proceder ao estabelecimento de 

paradigmas que levem à seleção de uma regra de decisão (direta ou indiretamente, de uma 

alternativa de ação) quando é incerto o que irá se obter. O que se quer é uma regra d que 

resulte no melhor P(p) possível, em termos das preferências do decisor, que são representadas 

pela sua função utilidade.  

É preciso considerar a distribuição ),|( dpP θ , ou seja, a probabilidade de se obter o 

bem p dado que se tomou a decisão d e a natureza assumiu o estado θ  Tem-se, para o caso 

discreto, conforme a expressão 2.1, que: 

∑ ∑==
a a

daPadpPdapPdpP ),|(),,|(),|,(),|( θθθθ                             (2.1) 

Todavia, no processo de tomada de decisões, o que se obtém não depende da escolha de 

uma dada regra de decisão; mas depende do estado da natureza e da ação adotada. Não nos 

interessa os motivos que levaram a adotar-se a ação a; o que interessa é a ação a. Portanto, 

),,|( adpP θ = ),|( apP θ , que é a própria função conseqüência (Campello de Souza , 2002). 

A probabilidade ),|( daP θ é uma probabilidade condicional, mas existe uma relação 

determinística entre a e d quando da consideração de informações, que é a própria regra de 

decisão. O a que aparece na expressão corresponde a todos os x tais que d(x) = a. O que resta 

de aleatório então é o valor de x, que vai depender de θ  através de )|( θxP . Em outras 

palavras, as observações que foram feitas não dependem da regra de decisão, embora 

dependam do estado da natureza. Dessa forma (expressão 2.2): 

∑
=

===
})(:{

)|(),|})(:({),|(
axdx

xPdaxdxPdaP θθθ                                         (2.2) 

Com isso, tem-se (expressão 2.3): 

∑ ∑∑ ===
p xp

P xdpPxPpvdpPpvpvEdpPu ))(,|()|()(),|()()()),|(( θθθθ       (2.3) 

Onde v(p) é o valor associado ao bem p, geralmente a utilidade u(p) desse bem. Diante 

dessas deduções, pode-se proceder às definições de perda e risco da Teoria da Decisão 

(Campello de Souza, 2002). A perda é o negativo da função utilidade (expressão 2.4): 
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]))(,|([)](,[ xdpPuxdL θθ −=                                (2.4) 

Onde )](,[ xdL θ  é denominada de função perda. Por sua vez, o risco associado à 

tomada de uma decisão d quando o estado da natureza é θ é definido conforme a expressão 

2.5 abaixo: 

)|()|())(,()( θθθθ LExPxdLR
x

d == ∑                               (2.5) 

Dessa forma, o risco corresponde à perda esperada quando o verdadeiro estado da 

natureza é θ  e o decisor toma a decisão d. Conhecendo-se a distribuição de probabilidade a 

priori sobre os estados da natureza, )(θπ , pode-se calcular então o risco associado a cada 

regra de decisão d. Este será, conforme a expressão 2.6: 

)()|())(,()()( θπθθθπθ
θθ
∑ ∑∑ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
== xPxdLRr

x
dd                  (2.6) 

 Detalhando-se esta expressão , tem-se (expressão 2.7):  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ∑∑∑

px
d xdpPpuxPr ))(,|()()|()( θθθπ

θ

                  (2.7) 

De forma simplificada, definido diretamente sobre as alternativas ou ações, o risco fica 

então definido pela seguinte função: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ∑∑

p
a apPpur ),|()()( θθπ

θ

                    (2.8) 

Dessa forma, o risco associado a uma alternativa de ação, como formalmente definido 

pela Teoria da Decisão, agrega tanto as incertezas sobre a obtenção de ganhos ou perdas 

( ),|( apP θ ), como as incertezas associadas aos cenários ou estados do mundo ( )(θπ ), bem 

como as preferências do decisor (u(p)) sobre o conjunto de ganhos ou perdas que o mesmo 

poderá obter. 

2.5 O Apoio Multicritério a Decisão 

Segundo Gomes et al. (2006), as organizações se deparam com problemas econômicos, 

sociais, políticos e tecnológicos complexos que se caracterizam pela existência de diversos 

objetivos a serem atingidos. Nesse contexto, quando um problema de decisão é caracterizado 

pela consideração simultânea de múltiplos objetivos ou critérios para a escolha de um curso 

de ação, tem-se um problema de decisão multicritério. 
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Procura-se encontrar então uma ação ou um conjunto restrito de alternativas de ação que 

maximizem seu desempenho no conjunto de critérios à luz dos quais o problema está sendo 

analisado. Todavia, Almeida et al. (2001) esclarecem que, num processo decisório, uma 

alternativa dificilmente maximizará seu desempenho em todos os critérios. Numa decisão 

multicritério, os critérios utilizados para avaliação de alternativas são geralmente conflitantes, 

havendo uma complexo jogo de benefícios e perdas entre os critérios. Cada alternativa de 

ação apresentará uma combinação própria de desempenhos nos critérios, que é comparada 

posteriormente com as combinações das demais alternativas para que se tome uma decisão a 

partir das conclusões subseqüentes. Tais comparações apresentam geralmente dificuldades de 

serem realizadas de maneira objetiva, pois há problemas em que são comparados valores em 

diferentes escalas, unidades, ordens de grandeza, dimensões etc. A ação ou alternativa a ser 

adotada deverá ser aquela que apresente a combinação de desempenhos mais adequada no que 

concerne às preferências e ao perfil cognitivo de um decisor ou de um grupo de decisores. 

Dessa forma, busca-se o estabelecimento de uma relação subjetiva de preferências entre as 

alternativas que estão sendo avaliadas (Almeida, 2003). 

Nesse contexto, o Apoio Multicritério a Decisão (AMD), denominado 

internacionalmente por Multicriteria Decision Aid (MCDA), surgiu na segunda metade do 

século XX como um conjunto de métodos e técnicas para auxiliar pessoas e organizações na 

resolução de problemas de decisão onde vários pontos de vista, frequentemente conflitantes, 

precisam ser levados em consideração (Vincke, 1992; Gomes et al., 2006).  

Sob o enfoque do AMD, como esclarecem Gomes et al. (2006), o tratamento de 

problemas de decisão não busca apresentar a um decisor uma única e verdadeira solução para 

um problema. Antes, busca auxiliar o processo de decisão por meio da recomendação de 

ações ou cursos de ações que melhor correspondam às preferências desses decisores. 

Encarando o processo decisório como um processo de reflexão sobre preferências e de 

aprendizagem sobre as características do problema, o AMD não busca o desenvolvimento de 

procedimentos mecânicos e automáticos de análise de um conjunto de alternativas. Enfatiza, 

na verdade, o desenvolvimento de modelagens de preferências que buscam incorporar os 

julgamentos de valores dos agentes de decisão a fim de acompanhar a maneira como se 

desenvolvem suas preferências sobre os desempenhos do conjunto de alternativas de ação, 

avaliadas à luz dos múltiplos critérios considerados (Zopounidis & Doumpos, 2002). 

De forma geral, pode-se afirmar que os métodos utilizados em problemas multicritério 

são destinados ao tratamento de problemas como os apresentados na expressão 2.9: 
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}...,,3,2,1,|)(),...,(),...,(),(),({ 321 kjAaagagagagagMax iikijiiiai

=∈                           (2.9) 

Onde A = {a1, a2, a3,..., an} corresponde um conjunto finito e enumerável de n 

alternativas de ação potenciais, G = {g1, g2, g3,..., gk} um conjunto de k critérios segundo os 

quais alternativas serão avaliadas e gj(ai) ao desempenho da alternativa ai no critério gj. 

Para o tratamento de problemas de decisão multicritério, duas principais famílias de 

métodos são encontradas na literatura, caracterizando as duas principais correntes do AMD 

(Gomes et al., 2006): A primeira família é composta por métodos representantes da 

denominada Escola Americana, fazendo uso de uma função de síntese que busca agregar os 

desempenhos de cada alternativa ai no conjunto G de critérios. Essa abordagem admite a 

compensação, para uma dada alternativa, de desempenhos menos satisfatórios por 

desempenhos mais desejáveis, assumindo também que todas as alternativas são comparáveis 

entre si e que existe transitividade nas relações de preferências (de forma que se a alternativa 

a1 é preferível a a2 e a2 é preferível a a3, então a1 será necessariamente preferível a a3). 

A segunda família de métodos é composta pelos representantes da Escola Francesa ou 

Européia, e é formada pelos métodos de sobreclassificação, subordinação, ou prevalência 

(Gomes et al., 2006). Nestes métodos, avalia-se a credibilidade da proposição “a alternativa a 

é ao menos tão boa quanto a alternativa b”, baseando-se primeiramente em uma análise 

exploratória feita através da comparação par-a-par das alternativas, levando-se em conta todos 

os critérios de avaliação. Em um segundo momento, realiza-se a exploração das relações de 

sobreclassificação para apoio a decisão. Diferentemente dos métodos compensatórios, os 

métodos de sobreclassificação baseiam-se na realização de análises sem a ocorrência de 

compensações ou trade-offs, não admitindo a compensação ilimitada de grandes desvantagens 

por largas vantagens em cada alternativa (Vincke, 1992). Estes métodos podem ser utilizados 

a fim de selecionar um subconjunto finito de alternativas, classificá-las ou mesmo ordená-las 

(Roy, 1996).  

Os dois grupos de métodos abordados acima são geralmente aplicados em problemas 

onde o conjunto A de alternativas de ação é discreto. Para o caso de problemas contínuos, 

destacam-se as técnicas de Programação Matemática, dentre elas, a Programação Linear 

Multiobjetivo (Clímaco et al., 2003).  

2.5.1 Problemáticas de Referência 

Roy (1996) define problemática como a descrição da concepção de um analista de 

decisão sobre a forma das recomendações que ele fornece a um decisor quando da resolução 
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de um problema de decisão. No contexto do AMD, o resultado a que se pretende chegar em 

uma tomada de decisão pode ser identificado de acordo com quatro tipos de formulação de 

problemas ou problemáticas de referência, listadas a seguir (Roy, 1996, Mousseau & 

Slowinski, 1998; Gomes et al., 2006): 

• Problemática de Escolha ou P.α; 

• Problemática de Ordenação ou P.γ; 

• Problemática de Descrição ou P.δ; 

• Problemática de Classificação ou P.β; 

Como ilustram Mousseau & Slowinski (1998) na Figura 2.4 e como esclarece Roy 

(1996), a problemática de escolha ou P.α consiste na seleção de um subconjunto AA ⊂' , tão 

restrito quanto possível, das alternativas julgadas melhores ou mais satisfatórias. Nesta 

problemática, os elementos do conjunto A são comparados uns aos outros de forma a se 

eliminar o maior número de alternativas possível, com o propósito de, possivelmente, incorrer 

na escolha final de uma única alternativa de ação. 

 
Figura 2.4 – Ilustração da problemática de escolha 

Fonte: Mousseau & Slowinski (1998) 

A problemática de ordenação ou P.γ é caracterizada pela organização de um ranking do 

conjunto de alternativas segundo uma ordem de preferência, ou pela associação de uma 

posição para cada ação ou alternativa em um subconjunto A’ de A a fim de obter-se uma 

ordenação parcial ou completa entre grupos que contêm ações consideradas equivalentes 

(Gomes et al., 2006). Nessa problemática, conforme ilustrado na Figura 2.5, as alternativas de 

ação concorrem entre si para fazer parte de categorias estabelecidas a posteriori e pela 

posição dentro delas, categorias estas que são ordenadas conforme as preferências do decisor. 
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Figura 2.5 – Ilustração da problemática de ordenação 

Fonte: Mousseau & Slowinski (1998) 

A problemática de descrição ou P.δ direciona a análise do problema decisório para a 

descrição, em uma linguagem apropriada e de uma maneira sistemática e formal, das ações e 

das suas conseqüências. Como resultado, tem-se geralmente um procedimento cognitivo de 

análise. 

A Problemática de Classificação ou P.β consiste na alocação das ações ou alternativas a 

categorias ou classes definidas a priori com base no tratamento que irá ser aplicado a cada 

categoria. Esta alocação é feita com base nos valores intrínsecos de cada alternativa em 

comparação com padrões de cada classe. Obtém-se, assim, uma triagem ou um procedimento 

de classificação, conforme ilustrado na Figura 2.6 abaixo: 

 
Figura 2.6 – Ilustração da problemática de classificação 

Fonte: Mousseau & Slowinski (1998) 
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De uma maneira mais formal, a problemática de classificação pode ser compreendida 

como abrangendo a designação de um conjunto finito A = {a1, a2, a3,..., an} de alternativas a q 

diferentes classes pré-definidas (C1, C2, C3,,..., Cq), a partir da descrição e caracterização 

dessas alternativas por um conjunto G = {g1, g2, g3,..., gm} de m diferentes critérios. Dessa 

forma, cada alternativa ai pode ser considerada como um vetor ai = [g1(ai), g2(ai), g3(ai),..., 

gm(ai)]. Cada categoria ou classe Ck (k = 1, 2, 3,..., q) se distingue através de dois perfis ou 

alternativas virtuais de referência. Para o caso em que as preferências crescem com o aumento 

dos valores nos critérios, o perfil bk delimita a categoria Ck superiormente; e bk-1 delimita a 
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categoria inferiormente. Esses perfis de classe correspondem a alternativas de ação virtuais ou 

hipotéticas que representam um padrão de entrada em uma determinada classe. Assim, é 

necessário que o decisor estabeleça os perfis de referência b0 , b1 , b2 , ..., bq , tais que, com 

exceção do primeiro e do último, cada um constitua o limite inferior de uma categoria e o 

limite superior da categoria subseqüente (Zopounidis & Doumpos, 2002). Com isso, b0 deve 

ser em todos os critérios pior do que qualquer alternativa a classificar, bq deve ser melhor do 

que qualquer alternativa, e cada referência bk deve ser melhor do que a referência bk-1  

anterior, como ilustrado na Figura 2.7 abaixo (onde os perfis bk estão representados por rk). 

 

Figura 2.7 – Esquema dos perfis e da delimitação das categorias em um problema de classificação 
Fonte: Adaptado de Dias & Mousseau. (2002) 

Duas importantes considerações acerca da problemática de classificação podem ser 

feitas (Dias et al., 2002): Primeiramente, as alternativas não concorrem para serem designadas 

a uma categoria com base em comparações entre si, mas são submetidas a relações de 

preferência com o perfil inferior e superior que caracteriza cada classe. Dessa forma, o 

procedimento de classificação pode ser visualizado como um processo de teste ao qual as 

alternativas ou ações são submetidas a fim de se avaliar se as mesmas pertencem ou não a 

uma determinada categoria. 

Além disso, a classificação multicritério, ao contrário de outras metodologias como os 

métodos estatísticos, é realizada considerando os julgamentos e as preferências de um decisor 

ou de um grupo de decisores (Zopounidis & Doumpos, 2002). Esses agentes indicam 

parâmetros fundamentais como a fronteira entre uma categoria e a seguinte, a importância ou 

peso de cada critério, valores que corresponderão a possíveis limiares de indiferença etc. Tais 

parâmetros refletirão as preferências do decisor, o que torna o procedimento de classificação 

um processo que envolve aspectos de natureza cognitiva e subjetiva (Dias et al., 2002). 
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2.5.2 MAUT - A Teoria da Utilidade Multiatributo 

Como aponta Campello de Souza (2002), a grande maioria dos problemas de decisão 

diz respeito a objetos que apresentam vários atributos, que muitas vezes são particularmente 
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conflitantes. Nesse sentido, a Teoria da Utilidade Multiatributo, freqüentemente denominada 

de MAUT (do inglês Multi-Attribute Utility Theory), derivou da Teoria da Utilidade com o 

objetivo de incorporar a essa última o tratamento de problemas com múltiplos critérios ou 

atributos (Gomes et al., 2006). 

Em um problema de decisão multicritério ou multiatributo (fazendo-se aqui a 

intercambialidade dessas palavras) modelado com MAUT, tem-se uma alternativa de ação 

 associada a possíveis conseqüências, às quais se relacionam n atributos ou critérios 

avaliados por . Esses atributos X

Aa∈

)(),...,(),( 21 aXaXaX n j , ),...,3,2,1( nj = , associam a cada 

alternativa de ação a um ponto ),...,,( 21 nxxxx =  em um espaço n-dimensional de 

conseqüências. Dessa forma, o problema do agente de decisão refere-se à escolha da 

alternativa de ação a que o deixe mais satisfeito com o vetor resultante 

 (Keeney & Raiffa, 1976).  )(),...,(),( 21 aXaXaX n

Dessa forma, no contexto da Escola Americana na qual MAUT está inserida, faz-se 

necessário uma medida-síntese que retrate a utilidade de por meio de 

um índice de desejabilidade, que no contexto de MAUT será a função utilidade multiatributo 

(Gomes et al., 2006). Deve-se obter uma função utilidade multiatributo u, definida sobre todo 

o espaço n-dimensional de conseqüências 

)(),...,(),( 21 aXaXaX n

),...,,( 21 nxxxx = , com a seguinte propriedade 

(expressão 2.10): 

),...,,,('),...,,,(),...,,,(),...,,,( ''
3

'
2

'
1321

''
3

'
2

'
1321 nnnn xxxxxxxxxxxxxxuxxxxu ==⇔> f    (2.10) 

Onde o símbolo significa “’é preferível a”. Pode-se proceder a julgamentos para elicitação 

da utilidade do vetor 

f

),...,,( 21 nxxxx =  como um todo, mas esse é um procedimento 

cognitivamente mais complexo. Em geral, busca-se obter uma função que agregue as funções 

utilidade para cada atributo, como apresentado na expressão 2.11: 

)](),...,(),(),([),...,,,()( 332211321 nnn xuxuxuxufxxxxuau ==               (2.11) 

Uma forma típica bastante utilizada para essa função é a função utilidade aditiva, dada 

pela expressão 2.12: 

)()(
1

aukau
n

j
jj∑

=

=                                (2.12) 
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 Nesta expressão,  representa a função utilidade unidimensional da alternativa a 

segundo o j-ésimo atributo e  (com  ≥ 0) representa uma constante de escala relativa a 

este atributo (Gomes et al., 2006). Esta constante de escala é ocasionalmente chamada de 

peso, uma denominação inapropriada visto que a constante de escala é uma métrica que 

conjuga não apenas a importância do atributo, mas também a amplitude da dispersão dos 

desempenhos das alternativas neste último. 

)(au j

jk jk

 Hipóteses devem ser assumidas para que a estrutura de preferências do decisor possa 

ser representada pela função utilidade aditiva. As mais importantes delas são a independência 

em utilidade e a independência aditiva entre os atributos. 

Segundo definição de Keeney & Raiffa (1976), um atributo Y1 é independente em 

utilidade de um atributo Y2 quando preferências condicionais por loterias em Y1 diante de um 

nível de Y2 fixado não dependem do nível particular de Y2. Por sua vez, os atributos Y1, Y2, 

Y3,...,Yn apresentam independência aditiva se as preferências por loterias nestes atributos 

dependem apenas das distribuições de probabilidade marginais sobre os mesmos, e não de 

alguma probabilidade conjunta de dois ou mais atributos dentre Y1, Y2, Y3,...,Yn. 

Em MAUT (no sentido mais estrito da teoria), para utilização da função utilidade 

aditiva, essa condição precisa ser confirmada através da confrontação da estrutura de 

preferências do decisor com as condições de independência exigidas pelos axiomas da teoria. 

Confirmada a independência em utilidade e a independência aditiva entre os atributos, 

procede-se ao processo de avaliação com o decisor para determinação dos parâmetros da 

função utilidade aditiva, ou seja, das constantes de escala. Contudo, em muitos casos, esta 

confrontação não é realizada, e a função utilidade aditiva é assumida para representar a 

utilidade de uma alternativa diante de múltiplos atributos. Isso distingue o uso do MAUT 

como teoria (onde a confrontação com a estrutura axiomática é realizada), do uso do MAUT 

como método, onde, por simplificação e conveniência, isso não é realizado, utilizando-se a 

função utilidade aditiva arbitrariamente (Gomes et al., 2006). 

2.5.3 O ELECTRE TRI 

Diferentemente de MAUT, que é inserido dentro das abordagens denominadas 

“compensatórias”, mais características da Escola Americana de apoio a decisão, o ELECTRE 

TRI é um método multicritério enquadrado dentro das abordagens não compensatórias de 

sobreclassificação da Escola Francesa ou Européia do AMD. Este método faz parte da família 

ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la Réalité) de métodos de apoio a decisão 
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desenvolvidos por Bernard Roy e colaboradores (Roy & Bouyssou,1993; Roy, 1996). Foi 

elaborado para suporte ao tratamento de problemas P.β, em que se deseja realizar a 

designação de um conjunto de alternativas a um conjunto ordenado de categorias pré-

estabelecidas, com base em múltiplos critérios (Dias & Mousseau, 2002). 

O ELECTRE TRI, desenvolvido em 1992, é um dos mais recentes métodos da família 

ELECTRE (Roy & Bouyssou,1993; Roy, 1996), e tem sido objeto de várias publicações  

envolvendo diversos problemas relacionados a: políticas energéticas (Georgopoulou et al., 

2003), setor agrícola (Arondel & Giardin, 2000), seleção de sistemas de informação (Costa & 

Almeida, 2001), avaliação de programas de pós-graduação (Miranda & Almeida, 2003), 

gerenciamento de riscos em minas de ferro (Merad et al., 2004), e outras aplicações. 

A fim de entender qual o procedimento usado pelo ELECTRE TRI para classificação, 

defina-se A = {a1, a2, a3,..., an} um conjunto de alternativas de ação, G = {g1, g2, g3,..., gm} um 

conjunto de m diferentes critérios de avaliação e C = (C1, C2, C3,,..., Cq) um conjunto de 

categorias definidas a priori. Cada categoria Ck é limitada por duas alternativas fictícias ou 

perfis de referência, sendo bk-1 seu limite inferior e bk seu limite superior. Assim, seja B = (b0, 

b1, b2,..., bq) o conjunto de q+1 perfis. Dessa forma, pode-se afirmar que cada ação em A é 

associada a uma classe em C pela comparação de seus desempenhos em G com os 

desempenhos dos perfis de B em G (Dias & Clímaco, 2000). 
Para alocar cada alternativa a uma categoria, o ELECTRE TRI faz uso do conceito de 

sobreclassificação ou prevalência, a partir do qual é construída uma relação binária entre uma 

alternativa ai e uma perfil bk, representada por aiSbk, que vai ser validada ou invalidada. Diz-

se que aiSbk, ou “ai sobreclassifica bk,”, quando há argumentos suficientes para sustentar que 

“ai é ao menos tão boa quanto bk ”, ou  “ai não é inferior a bk ” (Dias & Mousseau, 2002).  

Com o propósito de validar ou não a afirmação de que aiSbk, segundo Mousseau et al. 

(2001), duas condições devem ser avaliadas:  

• Concordância: a fim de que a relação de sobreclassificação aiSbk seja aceita, uma 

maioria suficiente de critérios deve estar a favor desta relação. Diz-se que um 

critério gj é concordante com a assertiva aiSbk se, considerando a diferença de 

desempenhos gj(ai)- gj(bk), ai é ao menos tão boa quanto bk com respeito ao critério 

gj (Mousseau & Dias, 2004). Para avaliar isso, constrói-se no ELECTRE TRI um 

índice de concordância para cada critério e um índice de concordância global inter-

critérios; 
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• Não-Discordância: quando a condição de concordância é atendida, nenhum dos 

critérios da “minoria discordante” deve se opor a aiSbk de uma forma crítica. Ou 

seja, a desvantagem de ai em relação a bk em um critério gj não deve ser grande o 

suficiente para impor um veto a aiSbk, inviabilizando esta assertiva qualquer que 

seja a avaliação de ai nos outros critérios. A fim de verificar isso, constrói-se para 

cada critério um índice de discordância em relação à afirmação de que aiSbk 

(Mousseau & Dias, 2004). 

Para determinar esses índices, seja designada como Δj a vantagem de uma alternativa ai 

em relação a um perfil bk em um dado critério gj, de tal forma que, como ilustrado na 

expressão 2.13 (Dias & Clímaco, 2000; Dias & Mousseau, 2002): 
 

⎩
⎨
⎧

−
−

=Δ
),()(
),()(

ijkj

kjij
j agbg

bgag
 

 
2.13

Se o critério gj for para minimização. 

Se o critério gj for para maximização; 

 
Para cada critério, calcula-se um índice de concordância em relação aiSbk, 

representando o grau de concordância com a afirmação de que ai é ao menos tão boa quanto 

bk no critério gj. O cálculo deste índice é apresentado na expressão 2.14 abaixo (Dias & 

Mousseau, 2002): 
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2.14
Se jj q−≥Δ  

Caso Contrário.

Se jj p−<Δ  

Uma maneira alternativa para o cálculo do índice de concordância é apresentada na 

expressão 2.15, conforme propõem Mousseau & Dias (2004), e uma ilustração do mesmo é 

apresentada na Figura 2.8: 
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−−
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=                                           2.15 

 
Figura 2.8 – Curva do índice de concordância parcial no ELECTRE TRI 

Fonte: Adaptado de Mousseau. &Dias (2004) 
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Procedimento análogo deve ser utilizado para o cálculo do índice .  ),( ikj abc

Na expressão do índice de concordância, qj e pj correspondem a limiares de indiferença 

e preferência, respectivamente, e podem ser definidos não apenas para cada critério, mas cada 

critério e perfil (qj(bk) e pj(bk)). Segundo Mousseau et al. (2000), eles constituem a 

informação preferencial intra-critério, e servem para lidar com a natureza imprecisa das 

avaliações gj(ai). qj especifica a maior desvantagem de ai em relação a bk. diante da qual o 

decisor ainda é indiferente entre ai e bk.. Por sua vez, pj constitui a menor desvantagem de ai 

em relação a bk. a partir da qual o decisor passa a preferir bk  a ai segundo o critério gj.  

Uma vez calculados os índices de concordância para cada critério gj, os mesmos são 

então agregados em um índice de concordância global C(ai ,bk) que expressa o nível de 

maioria dos critérios em favor da afirmação “ai  é ao menos tão boa quanto bk” (Mousseau & 

Dias, 2004). Este índice é obtido conforme a expressão 2.16:  

∑

∑

=

== n

j
j

n

j
kijj
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w

bacw
bac

1

1
),(

),(                                             2.16 

No cálculo dessa maioria, um vetor de pesos },...,,,{ 321 nwwwwW = é utilizado para 

agregar os índices de concordância em cada critério em um índice global. Como Mousseau & 

Dias (2004) e Damart et al. (2006) esclarecem, cada critério gj possui um peso 

relacionado ao grau de importância do critério, representando o “poder de voto” deste 

último a respeito da ratificação de a

0≥jw

iSbk. Esses pesos não correspondem, portanto a taxas de 

compensação ou de trade-offs, características dos métodos compensatórios.  

Semelhantemente ao cálculo dos índices de concordância parciais, obtém-se para cada 

critério gj um índice de discordância em relação a aiSbk calculado por meio da expressão 2.17 

abaixo (Dias & Clímaco, 2000; Dias & Mousseau, 2002): 
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2.17

Se jj p≤− Δ  

Caso contrário.

Se jj v>Δ−  

Nesse índice, o valor da discordância é nulo se a vantagem Δj, for positiva ou se a 

desvantagem (-Δj) for menor que o limiar de preferência pj. A discordância é total se a 

desvantagem (-Δj,) for grande o suficiente de forma a exceder um limiar vj, denominado 

 36



Capítulo 2 Base Conceitual
 

limiar de veto, que pode ser estabelecido pelo decisor. Diz-se então que o critério gj “veta” a 

assertiva “aiSbk”. 

Mousseau & Dias (2004) também apresentam uma maneira alternativa para o cálculo do 

índice de discordância parcial, (expressão 2.18), cuja curva é apresentada na Figura 2.9.  

]),()(min[
]),()(min[

1),(
jijkjj

jijkjj
kij pagbgv

vagbgv
bad

−−

−−
−=                                                     2.18 

 
Figura 2.9 – Curva do índice de discordância parcial no ELECTRE TRI 

Fonte: Adaptado de Mousseau. &Dias (2004) 

O cálculo do índice se processa de forma análoga. ),( ikj abd

Considerando o índice de concordância global C(ai ,bk) e os índices de discordância 

em cada critério, constrói-se no ELECTRE TRI um índice ),( kij bad ]1;0[),( ∈kij baσ que 

representa o grau de credibilidade da assertiva aiSbk (Mousseau et al., 2000). Este índice é 

calculado através da expressão 2.19 abaixo: 

∏
∈ −

−
⋅=

' ),(1
),(1

),(),(
Fj ki

kij
kiki baC

bad
baCbaσ  onde ),(),(|{' kikij baCbadFjF >∈=                 2.19 

Ou alternativamente (Dias & Mousseau, 2002): 

),(max),()],,(1[),(),(
},...,1{

maxmax
kijnjkikikiki badbadondebadbacba

∈
=−⋅=σ               2.20 

O cálculo do índice ),( ik abσ é feito analogamente. Dessa forma, pode-se observar, a 

partir da expressão 2.19, que: 

1.  Na ausência de critérios discordantes ( jbad kij ∀= 0),( ), conforme a expressão 

2.20, o índice de credibilidade ),( ki baσ coincide com ; ),( ki baC

2.  Se ao menos um critério gj vetar aiSbk, ( )1),(| =∃ kij badj , então o índice de 

credibilidade de aiSbk passa a ser nulo e a afirmação é rejeitada; 

 37



Capítulo 2 Base Conceitual
 

3. Quando, para algum critério gj, o índice de discordância é tal que 

, então o índice de credibilidade 

),( kij bad

),(),(0 kikij baCbad << ),( ki baσ torna-se um 

índice reduzido devido ao efeito de discordância ou “veto parcial” daquele critério. 

O procedimento do ELECTRE TRI leva então à conclusão de que a afirmação aiSbk é 

válida se, e apenas se, o índice de credibilidade for maior ou igual a um limiar de corte λ, ou 

seja (expressão 2.21): 

λσ ≥⇔ ),( kiki babSa                                  2.21 

Esse valor de λ, pertencente ao intervalo [0,5;1] (Roy & Boyssou ,1993), corresponde 

ao menor valor de ),( ki baσ admissível para a assertiva “ai é ao menos tão boa quanto bk” ser 

considerada como válida. Segundo Damart et al. (2006), considerando a analogia do “poder 

de voto” associada aos pesos, λ pode ser interpretada como a maioria requerida para ratificar 

aiSbk. 
Todavia, como Mousseau et al. (2000) salientam, a alocação de cada alternativa ai a 

uma categoria não resulta apenas da avaliação de aiSbk , mas faz-se necessária uma etapa de 

exploração das relações de sobreclassificação construídas entre os pares de alternativas e 

perfis, de forma que pode-se ter as seguintes situações de preferência: 

• λσ ≥),( ki ba  e ⇒≥ λσ ),( ik ab ki bSa  e  a⇒ik aSb i e bk são indiferentes; 

• λσ ≥),( ki ba  e ⇒< λσ ),( ik ab ki bSa  e não  a⇒ik aSb i é preferível a bk ; 

• λσ <),( ki ba  e ⇒≥ λσ ),( ik ab não  e  bki bSa ⇒ik aSb k é preferível a ai; 

• λσ <),( ki ba  e ⇒< λσ ),( ik ab não  e não ki bSa ⇒ik aSb  ai e bk são 

incomparáveis. 

Deve-se salientar que os perfis bq+1 e b0 devem ser definidos de forma tal que bq+1 seja 

preferível a ai e que ai sobreclassifique b0 para todo Aai ∈ . Duas formas ou procedimentos de 

alocação das alternativas a categorias estão disponíveis no ELECTRE TRI, de forma a 

determinar a que classe ai deve ser designada (Mousseau et al., 2001): 

• Procedimento Pessimista ou Conjuntivo: Associa ai à mais alta categoria Ck tal 

que aiSbk. Isso é feito da seguinte forma: 

o Compara-se ai sucessivamente a bj , para j= q,q-1,...,1; 

o bk  sendo o primeiro perfil tal que aiSbk, aloca-se ai à categoria Ck+1. 
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Ao usar-se o procedimento pessimista com λ=1, uma alternativa ai é designada a uma 

categoria Ck+1 se o desempenho gj(ai) for preferível ao desempenho gj(bk) em todos os 

critérios. 

• Procedimento Otimista ou Disjuntivo: Associa ai à mais baixa categoria Ck tal que 

bk é preferível a ai. Isso é feito através das seguintes etapas: 

o Compara-se ai sucessivamente a bj , para j= 1,2,3,...,q-1, q; 

o bk  sendo o primeiro perfil tal que bk é preferível a ai, aloca-se ai à categoria Ck. 

Ao usar-se o procedimento otimista com λ=1, uma alternativa ai é designada a uma 

categoria Ck quando o desempenho gj(bk) for preferível a gj(ai) em ao menos um critério.  

As idéias que fundamentam os dois procedimentos de designação são diferentes, de 

forma que os mesmos podem alocar uma alternativa a categorias diferentes. Suponha-se que 

uma alternativa ai é alocada a Ck e a Cm pelos procedimentos pessimista e otimista, 

respectivamente. Tem-se que: 

• Ck é menor ou igual a Cm (k≤m); 

• Ck é menor que Cm quando ai é incomparável a todos os perfis entre Ck e Cm. 

Quando a avaliação de uma alternativa está entre a dos dois perfis de uma categoria em 

cada critério, então ambos os procedimentos alocam a alternativa àquela categoria; 

Existe uma divergência entre os resultados dos dois procedimentos apenas quando uma 

alternativa é incomparável a um ou vários perfis. Em tal caso, a regra pessimista aloca a 

alternativa a uma categoria mais baixa que a otimista. 

Através dos procedimentos pessimista ou otimista, o ELECTRE TRI permite a 

designação multicritério de cada alternativa de um conjunto A a uma das classes pré-

definidas. O procedimento pessimista é mais utilizado na prática (Mousseau & Dias, 2002) 

por ser mais conservador, alocando as alternativas a categorias mais baixas (menos 

preferidas).  
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3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 O Problema e Seu Contexto 

Nesta seção, serão apresentadas as informações relevantes próprias ao objeto do tema 

em estudo, envolvendo os principais aspectos associados ao gás natural e à sua cadeia de 

produção, transporte, distribuição e consumo. Elas serão conjugadas aos conceitos 

apresentados na base teórica quando da formulação do modelo de decisão adiante proposto. 

3.1.1 O Gás Natural 

3.1.1.1 Conceito 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos saturados e substâncias inorgânicas que 

é encontrada em reservatórios naturais subterrâneos em fase gasosa ou em solução no 

petróleo, e que, à temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no estado gasoso 

(Lima, 2004). A Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador responsável, dentre 

outras coisas, pela elaboração de normas concernentes à especificação do gás natural a ser 

comercializado no Brasil, conceitua gás natural como “todo hidrocarboneto que permaneça 

em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de 

reservatórios petrolíferos ou gasíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases 

raros” (ANP, 2002a). Como afirma o Instituto Francês do Petróleo (CEDIGAZ, 2006), de 

uma forma, ampla, qualquer substância orgânica gasosa presente em camadas inferiores da 

crosta terrestre é considerada como gás natural. Entretanto, na prática, apenas quando esta 

substância contém uma proporção significativa de metano (CH4) é que a mesma é considerada 

como gás natural no seu sentido mais difundido. 

Tal qual o petróleo, o gás natural (GN) é encontrado em reservas subterrâneas em 

diversos lugares do planeta, tanto em terra como no fundo do mar. O mesmo pode ser 

classificado como associado, ou não associado. Quando nos reservatórios o gás é encontrado 

juntamente com petróleo, estando dissolvido no mesmo ou sob a forma de uma capa de gás, 

dizemos que os reservatórios contêm gás natural associado ao petróleo, como ilustra a Figura 

3.1.a. Nestas circunstâncias, a extração de gás fica dependente e atrelada à extração de 

petróleo (Thomas & Dawe, 2003). Não havendo condições para a exploração econômica do 

gás, o mesmo é reinjetado na jazida ou queimado, a fim de evitar o acúmulo de gases 
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combustíveis próximos aos poços de petróleo e de aumentar a pressão de saída deste último. 

Quando o reservatório contém pouca ou nenhuma quantidade de petróleo, ou quando gás livre 

é produzido ao longo de um condensado semi-líquido de hidrocarbonetos, o gás é dito não-

associado (Figura 3.1.b). Este caso, onde o gás é composto em mais de 95% por metano, 

corresponde ao maior percentual das reservas de gás natural no mundo, sendo mais factível 

sua exploração comercial (Thomas & Dawe, 2003).  

 
Figura 3.1 - Formas de ocorrência de gás natural em reservas.  

Fonte: Adaptado de CEDIGAZ (2006) 

A formação do gás natural tem sido explicada como decorrente de processos físicos ou 

biológicos (NATURALGAS, 2006). Nos processos biológicos, o gás natural é formado pela 

degradação de matéria orgânica por bactérias anaeróbias, o que geralmente não acontece a 

profundidades superiores a algumas centenas de metros (CEDIGAZ, 2006). No processo 

físico, o gás natural é formado quando a matéria orgânica vegetal ou animal é comprimida em 

camadas inferiores da crosta terrestre sob alta pressão, alta temperatura e por um longo 

período de tempo. Neste ambiente, quebram-se  as ligações carbônicas do material orgânico 

sedimentado que, à medida que penetra em camadas mais profundas da crosta, sofre a 

influência de temperaturas e pressões cada vez mais elevadas (CEDIGAZ, 2006; 

NATURALGAS, 2006).  

3.1.1.2 Composição e Especificações 

A predominância de gás metano na composição do gás natural é comum a todas as 

reservas desse gás (GASNET, 2006). Entretanto, o gás de origem não-associada apresenta 

maiores teores de metano se comparado ao gás natural associado, que apresenta proporções 
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mais significativas de etano, propano, butano e hidrocarbonetos mais pesados. Segundo dados 

em porcentagem volumétrica fornecidos pela Copergas (COPERGAS, 2006), a composição 

do gás natural fornecido pela distribuidora pernambucana está representada pela Figura 3.2 

abaixo: 
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Figura 3.2 – Componentes do gás natural fornecido pela COPERGAS 

Fonte: COPERGAS (2006) 

Além dos hidrocarbonetos citados acima, também podem entrar na composição do gás 

natural bruto: o hidrogênio sulfurado (H2S), a água (H2O), o ácido clorídrico (HCl), o metanol 

(CH3OH) e impurezas mecânicas. A presença e proporção destes elementos é função da 

localização do reservatório, se em terra ou no mar, de sua condição de associado ou não, do 

tipo de matéria orgânica ou mistura do qual é proveniente, da geologia do solo, do tipo de 

rocha onde se encontra o reservatório etc.  

Apesar desta variabilidade de composição, o teor de enxofre total, a proporção de gás 

sulfídrico, o teor de gás carbônico, o percentual de gases inertes e o poder calorífico do gás, 

dentre outros fatores, são parâmetros fundamentais que determinam a especificação comercial 

do gás natural (GASNET, 2006). As características físico-químicas do gás natural 

comercializado no Brasil, de origem interna ou mesmo externa, são especificadas pela 

Agência Nacional do Petróleo através da portaria ANP Nº 104, de 8 de julho de 2002 (ANP, 

2002b). Segundo esta regulamentação federal, o gás natural deve atender a um conjunto de 
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especificações mínimas igualmente aplicáveis às fases de produção, transporte e distribuição 

desse produto. Tais especificações são apresentadas a seguir na Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 – Especificações para o Gás Natural Comercializado no Brasil 
Fonte: ANP (2002b) 

 

Algumas observações são ainda feitas pela ANP (ANP, 2002b):  

1. O gás natural não deve conter traços visíveis de partículas sólidas ou líquidas; 

2. Os limites especificados são valores referidos a 293,15K (20°C) e 101,325 kPa (1 

atm) em base seca, exceto o ponto de orvalho; 

3. Os limites para a região Norte são destinados para as diversas aplicações, exceto para 

uso veicular. Para esse uso específico, devem ser atendidos os limites equivalentes à 

região Nordeste; 
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4. O poder calorífico de referência da substância pura apresentado encontra-se sob 

condições de temperatura e pressão equivalentes a 293,15K (20°C) e 101,325 kPa (1 

atm), respectivamente em base seca; 

5.  O índice de Wobbe é calculado empregando o Poder Calorífico Superior (PCS) em 

base seca. Quando o método ASTM D 3588 for aplicado para a obtenção do PCS, o 

índice de Wobbe deverá ser determinado pela fórmula constante do regulamento 

técnico; 

6. O gás odorizado não deve apresentar teor de enxofre total superior a 70mg/m3. 

3.1.1.3 Características 

O gás natural comercializável no Brasil e em outros países é predominantemente 

composto de metano, sobressaindo-se no primeiro as propriedades deste último. Dessa forma, 

as análises físicas e termodinâmicas do gás natural podem ser realizadas satisfatoriamente 

como se o metano fosse a única substância presente na mistura, sem comprometimento dos 

resultados, como tem mostrado a prática (GASNET, 2006). São características importantes do 

gás natural: 

1. Densidade: Nas condições ambientais, o gás natural apresenta uma densidade bem 

menor que a densidade do ar, que é de 1,293 kg/m3. A 20° C, a densidade relativa do 

gás (em relação ao ar seco) se compreende entre 0,60 e 0,81. Dessa forma, com uma 

densidade relativa inferior a 1, o gás natural que vaza para um ambiente aberto 

dissipa-se facilmente para a atmosfera, diferentemente de gases mais pesados que se 

acumulam na superfície. 

2. Ponto de Vaporização: À pressão atmosférica, a mudança do estado líquido para o 

estado de vapor do gás natural ocorre à temperatura de -162 ºC. Isso impede 

condensações indesejáveis e permite que o gás natural permaneça na maioria das 

vezes em seu estado gasoso.  

3. Limites de Inflamabilidade: Correspondem à mínima e máxima concentração de 

gás que, misturado ao ar atmosférico, é capaz de provocar a combustão do produto 

quando em contato com uma fonte de ignição. Concentrações de gás acima do limite 

superior de inflamabilidade (LSI) não são combustíveis, por excesso de combustível 

e pequena quantidade de oxigênio para a queima do mesmo. Por outro lado, 

concentrações de gás abaixo do limite inferior de inflamabilidade também não são 
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combustíveis por excesso de oxigênio e pequena quantidade de gás para que a 

combustão ocorra (ABNT, 2005). Para o gás natural, os limites de inflamabilidade 

inferior e superior são, aproximadamente, 5% e 15% do volume (os limites referentes 

ao metano).  

4. Combustão por aquecimento: Para que se inflame por aquecimento, é preciso que o 

gás natural seja submetido a temperaturas superiores a 500°C, muito superiores à do 

álcool, que se inflama a 200°C, e à da gasolina, a 300°C.  

5. Odor: Além de ser incolor, o gás natural apresenta pouco ou nenhum odor, 

queimando com uma chama quase imperceptível. A fim de facilitar a detecção de 

vazamentos, a Agência Nacional do Petróleo estabelece que o gás natural 

movimentado nas redes de distribuição deve ser odorizado. Esse processo é feito 

geralmente com enxofre mercaptídico, o que em pequenas quantidades lhe confere o 

cheiro característico vulgarmente denominado de “ovo podre” (ANP, 2001). 

Segundo Salgado (2004), essa odorização é feita por bombas dosadoras nas 

canalizações principais dos dutos de distribuição, em uma dosagem tal que o gás seja 

detectado pelo olfato humano quando a quantidade de gás no ar atinja 20% do limite 

inferior de inflamabilidade do primeiro. 

6. Propriedades Toxicológicas: Além dos efeitos de queimadura decorrentes do gás 

natural aquecido ou em combustão, o contato com o gás natural pode provocar 

alguns efeitos agudos locais, tais como irritação das vias aéreas superiores, tosse, 

irritação dos olhos e leve irritação da pele. Além dos efeitos locais, podem ocorrer 

alguns efeitos sistêmicos, como dor de cabeça, náuseas e confusão mental. A 

inalação de altas concentrações de gás natural, por sua vez, pode provocar depressão 

respiratória e morte. 

3.1.1.4 Utilizações 

O gás natural tem conhecido um conjunto cada vez mais amplo de aplicações e usos, 

tanto no Brasil como em outros países. Seis grupos principais de aplicações do gás podem ser 

distinguidos, a saber: aplicações industriais, aplicações comerciais, uso residencial, uso 

automotivo, geração de energia e recuperação secundária de petróleo, descritos a seguir 

(CTGAS, 2006): 



Capítulo 3 Descrição do Problema e Revisão Bibliográfica
 

 46

1. Aplicações Industriais: Referem-se ao uso do gás natural no setor industrial, 

destacando-se as seguintes aplicações: 

• Como matéria-prima em setores como o químico, petroquímico, cerâmico, 

metalúrgico, farmacêutico, têxtil, de papel e celulose, de fertilizantes etc. Na 

indústria petroquímica, o gás natural é utilizado para a produção de metanol; 

na indústria de fertilizantes, para a produção de amônia e uréia (Lima, 2004).  

• Como redutor do minério de ferro na indústria siderúrgica; 

• Como combustível para o fornecimento de calor no aquecimento e tratamento 

de processos e para a climatização de ambientes; 

2. Aplicações Comerciais: No setor de comércio e serviços, o gás natural é utilizado 

em restaurantes, bares, hotéis, hospitais, shoppings e supermercados, substituindo 

com vantagens o GLP, o óleo diesel e a lenha. Suas aplicações são basicamente feitas 

no aquecimento de água, condicionamento de ar, aquecimento de ambientes, na 

cocção de alimentos (em restaurantes, hotéis e em pequenos fornos de panificadoras) 

e na geração de energia em lavanderias de instalações comerciais ou hospitalares. 

3. Uso Residencial: Em residências, o gás natural tem substituído o GLP (gás de 

cozinha), que exige complexa infra-estrutura de transporte e armazenamento. 

Distribuído de forma canalizada, o gás natural elimina o uso de botijões, 

aumentando-se a segurança das instalações. Neste grupo de aplicações, o GN é 

utilizado para a cocção de alimentos e, embora não sendo comum no Brasil os usos 

seguintes, também é usado para calefação ou aquecimento ambiental (que representa 

um significativo mercado de gás em países de clima frio). 

4. Uso Automotivo: Corresponde à aplicação do gás natural como combustível 

veicular tanto para carros de passeio como para veículos mais pesados. O gás natural 

veicular (GNV) tem sido utilizado em veículos há várias décadas em diversos países 

como Argentina, Itália, Estados Unidos etc, substituindo a gasolina e o álcool. Essa 

aplicação vem apresentando um franco crescimento no Brasil, que já apresenta um 

dos maiores mercados de GNV do mundo (Lima, 2004).  

5. Geração de Energia: O gás natural pode ser usado para geração de eletricidade a 

partir de turbinas a gás, de motores a combustão interna e de células de combustível 

(Lima, 2004). A geração de energia é a aplicação do gás natural responsável pelo seu 
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maior ganho de mercado, tanto no Brasil como no Exterior. O GN é queimado em 

motores e turbinas para acionamento de geradores de energia elétrica e é aplicado na 

reutilização de efluentes térmicos de máquinas para a geração de vapor, o que 

caracteriza o sistema de cogeração. Estas aplicações podem ser amplas em shoppings 

centers, hotéis, complexos esportivos e de lazer, embora sejam largamente mais 

disseminadas no segmento industrial, em centrais térmicas.  

6. Recuperação Secundária de Petróleo: Na indústria do petróleo, o gás natural pode 

ser utilizado para consumo interno ou para reinjeção em poços. Isso corresponde a 

um uso menos nobre do gás natural e ocorre quando, em poços de gás associado, o 

GN é reinjetado para aumento da pressão e da vazão de saída de petróleo.  

Embora o gás natural seja um recurso não renovável, semelhantemente ao petróleo, suas 

reservas crescem e têm um horizonte mais amplo de esgotamento que esse último. A 

ampliação da gama de utilizações de gás natural no Brasil e no exterior se dá diante dos 

benefícios econômicos, energéticos e ambientas que o gás tem apresentado frente a 

concorrentes como petróleo e carvão. No Brasil, incentivos governamentais para o uso do gás 

natural proporcionaram um forte impulso nesse mercado sobretudo a partir de 2001, quando o 

país se deparou diante de uma grave crise energética, decorrente da escassez de chuvas (visto 

que 92% de sua energia  era proveniente de hidroelétricas) e da insuficiência de fontes de 

geração de energia alternativas às hidroelétricas, como as termelétricas produtoras de energia 

a partir do gás natural. 

3.1.1.5 Aspectos históricos da indústria do gás natural no Brasil 

Os primeiros registros que se dispõe sobre o gás natural remontam o seu uso para fins 

religiosos no Irã, por volta de 6000 a.C e 2000 a.C. Na Europa, registros de descoberta do gás 

natural remontam a 1659, embora o mesmo não tenha despertando interesse por causa da 

grande aceitação do gás de carvão carbonizado (town gas), usado para iluminação de casas e 

ruas desde 1790. Nos Estados Unidos, o primeiro gasoduto com fins comerciais entrou em 

operação no Estado de Nova York, na década de 20, com o objetivo de fornecer energia à 

população para iluminação e preparação de alimentos (GASNATURAL, 2006). 

No Brasil, o uso do gás natural se iniciou por volta de 1940, com a descoberta de gás 

associado ao petróleo em Salvador (Lima, 2004). O gás natural produzido atendeu 

inicialmente a indústrias localizadas no Recôncavo Baiano, e posteriormente, com a 

descoberta de novas bacias no Recôncavo, Sergipe e Alagoas, o gás natural obtido passou a 
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ser destinado, quase em sua totalidade, para a fabricação de insumos industriais e 

combustíveis na refinaria Landulfo Alves e no Pólo Petroquímico de Camaçari (GASPISA, 

2006).  

Alguns fatores concorreram para a incipiência da indústria do gás natural no Brasil, 

dentre os quais podem ser citados quatro fatores. Primeiramente, de acordo com Moraes 

(2003), o Brasil teve que escolher, no começo do século 20, se priorizaria investimentos nas 

redes de distribuição de town gas ou nas redes de transmissão de energia elétrica, optando-se 

pela eletricidade. Além disso, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2001), a 

descoberta relativamente tardia de reservas de gás natural no Brasil e a localização offshore 

daquelas que possuíam volumes consideráveis concorreram para que a exploração e o uso do 

GN fossem práticas bem recentes no Brasil. Um terceiro fator é que, diferentemente da 

maioria das reservas mundiais, caracterizadas por gás não-associado, a natureza 

predominantemente associada das reservas de gás no Brasil foi também um embaraço para 

que o gás fosse mais bem aproveitado para consumo final (ANP, 2001), ficando sua produção 

atrelada à do petróleo. Por fim, sendo um país tropical, o Brasil não experimentou uma 

demanda de gás natural em setores residenciais como em países como os Estados Unidos, 

onde existe um grande consumo deste combustível para fins de aquecimento doméstico 

(Fernandes et al., 2005). 

Entretanto, nas últimas décadas, a exploração e a oferta interna de gás natural 

experimentaram um crescimento significativo, e o marco desse crescimento foi a exploração 

da Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, na década de 80 (Lima, 2004). De acordo 

com Moraes (2003), o desenvolvimento dessa bacia fomentou um aumento no uso da matéria-

prima que elevou de 0,8% para quase 3% a participação do gás natural na matriz energética 

nacional, a partir da década de 90. 

 Mais recentemente, a operação do gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), com uma 

capacidade máxima de transportar até 30 milhões de m3 diariamente, produziu um grande 

avanço no suprimento de gás natural no país. Entre os anos de 2001 e 2005, enquanto a oferta 

doméstica de gás natural avançou 11% ao ano, as importações da Bolívia cresceram 22% ao 

ano. Segundo Pires (2006), em 2005, 51% dos 47 milhões de m³/d de gás consumidos no 

Brasil foram importados e desse total 96% foram provenientes da Bolívia, sendo o restante 

advindo da Argentina.  

Depois da nacionalização da indústria boliviana de hidrocarbonetos em 2006, o governo 

boliviano passou a ameaçar romper cláusulas contratuais firmadas com a Petrobras no final 
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dos anos noventa, buscando elevar substancialmente o preço do gás vendido ao Brasil. A 

instabilidade político-econômica que se instalou nas relações da Bolívia com o Brasil 

estimulou este último a buscar alternativas ao suprimento de gás boliviano. Uma opção é o 

aumento da oferta doméstica, de forma que a Petrobras divulgou medidas para a antecipação 

da produção em três bacias da Região Sudeste. Uma outra alternativa encontrada é a 

construção de plantas de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), resultante do 

resfriamento do gás que passa ao estado líquido, transportado então por navios. Com isso 

viabilizar-se-ia a importação de gás natural a partir de diferentes fontes produtoras espalhadas 

pelo mundo, dando flexibilidade e confiabilidade à oferta de gás no Brasil (Pires, 2006). 

3.1.1.6 Reservas Brasileiras 

Em 2005, as reservas do Brasil totalizam aproximadamente 306.395 x 106 m3 de gás 

(ANP, 2006c) A maior parte dessas reservas é de origem associada ao petróleo, o que acarreta 

na maioria das vezes uma oferta vinculada à exploração deste último, sendo isto um limitador 

da exploração econômica do gás. Se o escoamento do gás natural não for viável, procede-se 

muitas vezes à sua queima ou reinjeção nas plataformas de petróleo. Como ilustra a figura 

3.3, Além da natureza associada, outra característica das reservas brasileiras é que sua 

distribuição entre os estados da federação é bastante heterogênea, e do total das reservas 

provadas computadas em 2005, 76,58% encontravam-se no mar (off-shore) (ANP, 2006c)  

 
Figura 3.3 – Localização das reservas provadas de gás natural no Brasil 

Fonte: ANP(2006c) 

Um outro aspecto a considerar é que a distribuição das vendas e do consumo de gás 

natural entre os estados do país não corresponde à distribuição das reservas entre os mesmos, 

como pode ser visto na Figura 3.4. Um exemplo disso (além de estados como Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Minas Gerais) é o estado de Pernambuco, que não apresenta reservas 
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provadas de gás natural, mas que foi responsável pela compra de 4,29% do gás no Brasil em 

2005. Mostra-se, com isso, a relevância da construção e da expansão de uma rede 

interestadual de gasodutos que vise equilibrar a produção e o consumo nacional nos estados 

da federação. 
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Figura 3.4 – Distribuição das vendas de gás natural, por produtores, segundo unidades da federação 

Fonte: ANP(2006) 

Acima do crescimento do volume de reservas provadas, a expansão do consumo total de 

gás natural no Brasil se deu a uma taxa média de quase 15% ao ano de 1995 a 2005 (MME, 

2006). Dessa forma, a conjunção de fatores como a escassez de recursos para fazer face à 

expansão da demanda energética nacional, a distribuição heterogênea das reservas de gás 

natural entre os estados, e o volume crescente daquelas disponíveis para exploração pressiona 

o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil e a expansão das redes de transporte e 

distribuição associadas para integrar produção e consumo.  

3.1.1.7 Participação na matriz Energética Brasileira 

O gás natural ocupa, atualmente, 7,7% da matriz energética brasileira, uma participação 

modesta em relação a outros países, mas que cresceu significativamente nos últimos anos. Em 

1993, o Ministério das Minas e Energia estabeleceu o objetivo de expandir a participação do 

gás natural para 12% até 2010, plano este que foi confirmado no ano 2000 (Fernandes et al., 

2005). As principais âncoras para a viabilização desse projeto, segundo Fernandes et al. 

(2006), seriam a instalação de usinas termoelétricas, a introdução do gás natural como 
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combustível industrial, a expansão das redes de distribuição domésticas e o aumento do uso 

do gás natural como combustível veicular.  

Dentre estas, a mola propulsora da expansão do uso do gás natural seriam as usinas 

termoelétricas, criadas a partir do Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT). Com um 

parque gerador caracterizado em mais de 90% pela geração hidroelétrica, o país se viu 

fragilizado em 2001 diante da escassez no regime de chuvas. Nesse contexto, e diante da 

crescente oferta de gás natural produzido no país e importado, o governo federal instituiu o 

PPT com o propósito de construir plantas de geração termoelétrica a partir de gás natural em 

áreas onde o hiato entre demanda energética e o fornecimento de eletricidade era acentuado 

(Fernandes et al, 2005). Entretanto, a implementação deste plano têm encontrado substanciais 

entraves, sobretudo devido à dificuldade de atraírem-se investimentos estrangeiros para 

financiar os projetos de instalação dessas plantas.  

Um dos motivos que limitam investimentos estrangeiros na indústria do gás natural, 

como um todo, é o fato de que esta indústria precisa ter seus preços fixados em dólar para 

atrair esses fundos, mas isso compromete o uso do gás pelo consumidor final brasileiro, que 

teme variações nos preços do produto devido às oscilações nas taxas de câmbio (Moraes, 

2003; Fernandes et al., 2005). A despeito de entraves como esse, a expansão da oferta e do 

consumo do gás natural em setores como o industrial e o automotivo têm mantido as 

perspectivas de participação em 12% do gás natural na matriz energética brasileira para o ano 

de 2010, embora essa ainda venha a permanecer abaixo da média mundial, que é de 20% 

(COMGAS, 2006b).  

3.1.2 A Cadeia do Gás Natural 

A cadeia produtiva do gás natural, ilustrada na Figura 3.5, envolve uma série de etapas 

pelas quais o gás passa desde sua exploração e extração, em poços associados ou não 

associados, até sua distribuição e uso pelos consumidores finais. Estas etapas podem ser 

classificadas em dois grandes blocos: um bloco referente à obtenção do produto ou bloco 

upstream, cuja etapa final é o processamento do gás (vide Figura 3.5); e outro bloco referente 

à movimentação para aplicação do produto, ou bloco downstream, iniciando-se na etapa de 

transporte (Lima, 2004; CTGAS, 2006). Dentro dessa cadeia, podem ser identificadas seis 

etapas: exploração, explotação, produção, processamento, transporte e distribuição. Em 

países como os Estados Unidos, acrescenta-se ainda uma etapa de armazenamento antes da 

distribuição, a fim de equilibrar oferta e demanda de gás. (CTGAS, 2006). 
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Figura 3.5 - Cadeia produtiva do gás natural 

Fonte: CTGAS (2006) 
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3.1.2.1 Exploração 

Esta etapa inicial da cadeia produtiva do gás natural se assemelha à do petróleo, e tem 

como objetivo avaliar a existência e a viabilidade da retirada de gás de uma determinada 

formação geológica ou campo. Inicialmente, realiza-se um estudo geológico e geofísico do 

subsolo onde se está procurando petróleo e/ou gás, a fim de encontrarem-se indícios da 

formação e do acúmulo de hidrocarbonetos. Após determinarem-se as áreas específicas onde é 

geologicamente mais provável a existência e acumulação de gás natural e petróleo, procede-se 

à etapa de explotação (Lima, 2004).  

3.1.2.2 Explotação 

Nesta etapa, é realizada a perfuração dos primeiros poços e a descoberta de 

reservatórios em terra ou no mar. Uma vez descobertos os poços, é feita uma análise do 

potencial gasífero e dos custos e benefícios da possível extração de gás natural das reservas 

em questão. Sendo viáveis, são realizados o projeto e a implantação das instalações que irão 

permitir a operação comercial do poço.  

3.1.2.3 Produção 

Na etapa de produção, o gás natural é extraído do poço e recebe um conjunto de 

tratamentos primários para a retirada de água, hidrocarbonetos líquidos e de materiais 

particulados. Estando contaminado por compostos de enxofre, o gás é encaminhado para 

unidades de dessulfurização, a fim de que essas impurezas sejam retiradas. Uma parte do gás 

extraído é consumida na etapa de produção para acionamento de turbinas, compressores e 

geradores ou para reinjeção em poços de petróleo buscando manter a pressão de saída desse 

último. O gás que não é consumido ainda nessa etapa é enviado a Unidades de Processamento 

de Gás Natural (UPGN’s) para que se obtenha então a separação dos seus componentes.  

3.1.2.4 Processamento 

Através de linhas de coleta, pequenos gasodutos interconectando unidades de 

processamento a numerosos poços de exploração, o gás é transportado de diversos poços para 

as unidades de processamento de gás natural. Nas UPGNs, é realizado o processamento do 

gás natural, que  consiste na desidratação e fracionamento do gás natural bruto, separando-se: 

gás natural puro (basicamente metano e etano), conhecido com gás natural seco; propano e 

butano (gás liquefeito de petróleo – GLP ou gás de cozinha); e gasolina natural. Na sua 
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“forma final” de consumo, o gás natural é bombeado a partir daí para o transporte, o que 

normalmente é feito por gasodutos de alta pressão. 

3.1.2.5 Transporte e Armazenamento 

O transporte corresponde ao deslocamento do gás natural tratado das unidades de 

processamento às empresas distribuidoras de gás nos estados, ou diretamente a grandes 

consumidores industriais. A distâncias pré-definidas, normalmente de 100 a 150 km, o gás 

passa por estações de compressão, que têm por objetivo manter os níveis de pressão pré-

estabelecidos, perdidos por atrito com a superfície interna do gasoduto ao longo da extensão 

deste último. O transporte por gasodutos é a solução mais amplamente utilizada no Brasil e no 

mundo, embora este também possa ser feito em cilindros de alta pressão de Gás Natural 

Comprimido (GNC), por barcaças e caminhões; ou na forma de Gás Natural Liquefeito 

(GNL) em navios criogênicos.  

A armazenagem do gás natural não é uma prática existente no Brasil, mas é comum em 

países de clima frio, onde há picos de demanda por gás natural em períodos de inverno devido 

ao uso do GN para aquecimento de instalações comerciais e residenciais. Dessa forma, em 

muitos países, no período de verão, procede-se à estocagem de gás natural em cavernas, 

reservatórios aqüíferos, em reservas esgotadas de sal, petróleo ou mesmo de gás, a fim de 

garantir uma regularidade de fornecimento em períodos de pico de demanda. A tendência 

crescente de utilização do gás natural para geração de energia elétrica está sendo responsável, 

todavia, pelo crescimento da demanda de gás mesmo nos períodos de verão (Lima, 2004; 

NATURALGAS, 2006).  

3.1.2.6 Distribuição 

A distribuição aos consumidores finais, para uso industrial, comercial, residencial ou 

automotivo, é a última etapa da cadeia produtiva do gás natural, sendo realizada por empresas 

distribuidoras. Segundo Lima (2004), a diferença entre a etapa de transporte e a de 

distribuição está basicamente relacionada ao volume de gás envolvido e à pressão operacional 

do duto. O transporte de gás natural (GN) envolve o deslocamento de grandes volumes de gás 

através de gasodutos de grande diâmetro desde os campos de produção até os pontos de 

entrega às distribuidoras, denominados de citygates. Por sua vez, a distribuição abrange a 

movimentação de gás pelas distribuidoras nos centros urbanos, sob menores pressões e 

distâncias, a fim de que o mesmo chegue aos clientes finais, ou nas adjacências das cidades, 

para atendimento de clientes industriais.  
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Embora existam gasodutos instalados por toda a cadeia produtiva para a movimentação 

do gás natural, a presença dessas estruturas é muito mais significativa e envolve mais riscos 

nas etapas de transporte e distribuição, as quais serão a seguir enfocadas mais detalhadamente. 

3.1.3 As Redes de Transporte e Distribuição de Gás Natural 

Dispondo de uma visão geral da cadeia de produção, transporte e distribuição do gás 

natural, serão tratados nesta seção, de forma mais detalhada, aspectos concernentes às redes 

de transporte e distribuição de GN, cujos riscos de acidentes com gasodutos são o objeto de 

estudo deste trabalho. 

Em países de dimensões continentais como o Brasil, onde a produção de gás natural se 

dá em ambiente offshore, o gás extraído de poços associados e não associados ao petróleo 

precisa percorrer grandes distâncias até chegar ao seu ponto de consumo. Para se obter 

movimentação eficiente e eficaz de gás natural de uma região produtora para um centro 

consumidor, faz-se necessário um extenso e elaborado sistema de condução de gás que possa 

atender a clientes industriais, à demanda agregada das distribuidoras estaduais e, por fim, à 

pequena demanda individual de consumidores finais. O transporte via gasodutos é a forma 

mais utilizada para essa movimentação, embora incorra em custos de instalação elevados. Os 

gasodutos podem ser classificados, de acordo com sua função, características e condições 

operacionais, em três principais redes, associadas às etapas da cadeia de gás natural 

apresentadas na seção 3.1.2: as redes de coleta, as redes de transporte e as redes de 

distribuição de gás natural (NATURALGAS, 2006).  

3.1.3.1 Redes de Coleta 

As redes de coleta são formadas por gasodutos de pequeno diâmetro e baixa pressão 

interna que transportam o gás natural dos poços de extração para as plantas das UPGNs, a fim 

de que se obtenha gás natural processado, que é encaminhado para os gasodutos de transporte. 

Em situações em que o gás proveniente de um poço em particular apresenta altos teores de 

dióxido de carbono e enxofre (o que torna o gás ácido), dutos de coleta especiais precisam ser 

construídos a fim de transportar o gás às UPGNs, pois o gás ácido, além de ser extremamente 

corrosivo, é perigoso em situações de vazamento. 

3.1.3.2 Redes de Transporte 

As redes de transporte ou redes de transmissão de gás são compostas por gasodutos 

interestaduais por meio dos quais o gás natural é deslocado das unidades de processamento 
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até as citygates, onde o mesmo é repassado para os gasodutos das companhias de distribuição. 

O gás movimentado através dos gasodutos de transporte é deslocado sob altos níveis de 

pressão, que reduzem o seu volume em cerca de 600 vezes (NATURALGAS, 2006), assim 

como proporcionam uma força propulsora para que o mesmo mantenha níveis de pressão 

estabelecidos ao longo do seu trajeto. 

Conforme apresenta GASNET (2006), os gasodutos brasileiros que compõem a rede 

nacional de transporte de GN, e que estão em operação, perfazem uma extensão de mais de 

5600 km. Este valor é ainda modesto diante da extensão territorial do país, se comparado à 

Europa, que possui uma rede de gasodutos de transmissão com extensão superior a 180.000 

km (Caputo & Pelagagge, 2002) e aos Estados Unidos, onde a extensão dos gasodutos de 

transporte é de quase 500.000 km (Traweek, 2005).  

 Na figura 3.6, estão representados os gasodutos de transporte em operação no Brasil. 

Dentre eles, encontra-se o gasoduto Nordestão I ou Guamaré-Cabo, que transporta gás natural 

processado de Guamaré/RN, para os estados da Paraíba e Pernambuco, com pontos de entrega 

em 11 municípios (GASNET, 2006). Este gasoduto encontra-se destacado na Figura 3.7, onde 

podem ser visualizados os seus pontos de entrega, a maioria no Estado de Pernambuco. Além 

do Nordestão, também está representado na Figura 3.6 o gasoduto Bolívia-Brasil ou 

GASBOL, cortando os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. Este gasoduto detém mais da metade da extensão total dos gasodutos de 

transporte do país e é uma importante fonte de suprimento de gás natural para os estados das 

regiões Centro-Oeste e Sudeste. Segundo Pires (2006), dos 24 milhões de m³/dia de gás 

importado consumido no Brasil no ano de 2005, 96% foram provenientes da Bolívia pelo 

GASBOL.   

Além dos gasodutos em operação, há também diversos dutos de transporte em 

construção, projetados ou em estudo. Dentre os primeiros, podemos citar o Nordestão II, que 

irá cortar 4 estados nordestinos, saindo de Mossoró (RN) até o município de Marechal 

Deodoro (AL); dentre os últimos, podemos citar o.projeto do Gasoduto da Unificação 

Nacional (GASUN), que ligará Campo Grande (MS) a São Luís (MA) passando por Goiás, 

Distrito Federal, Tocantins, Piauí e Pará. A construção do eixo meio-norte do GASUN foi 

planejada para ser concluída em 2007, possibilitando ao Maranhão e Piauí receberem gás, 

antes da conclusão do GASUN, prevista ainda para 2026 (GASNET, 2006). 
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Figura 3.6 – Gasodutos de Transporte no Brasil 

Fonte: Adaptado de Fernandes et al. (2005) 

 
Figura 3.7 – Gasodutos Nordestão I 

Fonte: Adaptado de Transpetro (2006) 
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3.1.3.3 Redes de Distribuição 

Com exceção de grandes consumidores industriais e produtores de energia elétrica, que 

recebam gás natural diretamente das instalações de transporte, os consumidores finais desse 

combustível encontram-se na última etapa da cadeia logística do gás natural. Estes recebem o 

produto de uma companhia de distribuição local, de capital estatal, privado ou misto, que 

possuem a concessão da distribuição de gás em um estado da Federação ou em parte dele. 

As tubulações de distribuição se ligam aos gasodutos de transporte em estações de 

entrega de gás localizadas em pontos de interesse para as distribuidoras, os citygates, onde são 

realizados processos de medição do volume fornecido, filtragem, regulagem de pressão e 

aquecimento (Salgado, 2004). A partir daí, a rede de distribuição se ramifica em dutos de 

pequeno diâmetro que vão até as instalações do consumidor final. A movimentação do gás 

natural pelas instalações de distribuição, em direção ao cliente, é semelhante ao deslocamento 

que ocorre nas redes de transporte. Entretanto, a distribuição envolve a movimentação de 

menores volumes de gás, por menores distâncias, e a pressões menores. Segundo Salgado 

(2004), enquanto as pressões usuais nos duto de transporte podem atingir de 100 a 150 kg/cm2 

logo após as estações de compressão, a pressão nos dutos de distribuição é reduzida nos dutos 

principais, chegando a apenas 15 a 30 cm de coluna de água nas unidades de consumo 

(TRANSPETRO 2004 apud Salgado, 2004). A demanda pequena e segmentada dos clientes 

individuais contribui para que os custos de distribuição sejam os mais representativos na 

composição do preço do gás ao consumidor final, o que não é o caso das redes de transporte, 

que podem reduzir os custos unitários pela transmissão de gás em grande escala através de 

gasodutos de grande capacidade. 

3.1.3.4 Componentes das Redes 

Embora sejam caracterizadas principalmente por quilômetros de gasodutos instalados 

abaixo do solo, as redes de transporte e distribuição de gás natural consistem de um conjunto 

de equipamentos e componentes que são associados para produzir a movimentação 

ininterrupta e segura do gás natural. Conforme apresenta NATURALGAS (2006), os 

elementos que compõem as redes de distribuição e transporte de gás natural estão descritos 

abaixo: 

3.1.3.4.1 Gasodutos 

Correspondem a tubulações de aço ou polietileno por meio das quais o gás natural é 

conduzido após sua introdução nos dutos por compressores. Os gasodutos são instalados 
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preponderantemente de 90 cm a 1,5 m abaixo do solo, com diâmetros que são função do fluxo 

de combustível, e espessura determinada pela pressão operacional e pelos esforços solicitantes 

sobre o duto (SALGADO, 2004). No Brasil, a variação é de 6” (seis polegadas) em gasodutos 

de distribuição (COPERGAS, 2006) a 32” (no Gasoduto Bolívia-Brasil). Nos Estados Unidos, 

a amplitude é ainda maior: gasodutos podem medir de 6” a 48” de diâmetro, havendo algumas 

seções de dutos de distribuição e coleta com apenas 0,5” de diâmetro (NATURALGAS, 

2006).  

Gasodutos podem ser produzidos com polietileno, mas são tradicionalmente fabricados 

em aço aço-carbono. Enquanto dutos de grande diâmetro são produzidos a partir de folhas de 

metal, que são dobradas na forma de um tubo e têm as bordas soldadas para formar um cano 

de aço, os de pequeno diâmetro podem ser produzidos sem soldagem. Este último processo 

envolve o aquecimento de uma barra cilíndrica do metal a temperaturas muito altas, seguida 

da perfuração de um canal axial no do meio da mesma, produzindo-se uma estrutura tubular. 

Para verificar a qualidade das tubulações, testes de carga e tensão são realizados visando 

garantir que as mesmas possam suportar os esforços decorrentes do transporte de gás natural 

(NATURALGAS, 2006).  

A fim de evitar a corrosão, as tubulações recebem uma camada de revestimento 

polimérico que inibe a oxidação do aço uma vez que estas estiverem no solo. Embora tenham 

sido inicialmente recobertos por alcatrão, que apresentava problemas de toxicidade e 

dificuldade de manuseio, os gasodutos estão sujeitos atualmente a diferentes técnicas de 

revestimento, como o uso de sistemas de polietileno e poliuretano líquidos (Palmer-Jones et 

al., 2005). Em uma técnica freqüentemente usada, gasodutos são protegidos por uma cola de 

epóxi que fornece à tubulação uma coloração azul. Adicionalmente ao revestimento 

polimérico, também se faz uso de um sistema de proteção catódica com o objetivo de manter 

uma diferença de potencial em relação ao solo, produzindo uma corrente elétrica ao longo do 

tubo a fim de prevenir a corrosão e a ferrugem. 

3.1.3.4.2 Válvulas 

Além dos gasodutos, as redes de transporte também apresentam válvulas de bloqueio 

que podem ser fechadas manual ou remotamente a fim de interromper o fluxo de gás ao longo 

dos dutos a jusante da válvula. As razões para a existência deste componente são muitas, visto 

que são fundamentais em casos de vazamentos de gás e substituição ou manutenção de 

trechos de tubulação. 
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3.1.3.4.3 Estações de Compressão e Medição 

As estações de compressão são elementos das redes de gasodutos cuja finalidade é a 

manutenção do gás em um nível de pressão estabelecido, compensando as perdas decorrentes 

do consumo de gás em pontos de entrega a montante e do atrito do mesmo com as paredes 

internas dos gasodutos. Estas estações são dispostas a intervalos aproximadamente regulares 

ao longo das tubulações de transporte do gás. 

Quando entra nas estações de compressão, o gás natural recebe um aumento de pressão, 

tendo o seu volume reduzido por compressores a partir de uma turbina a gás ou de motores 

elétricos ou mecânicos. Os compressores de turbina funcionam utilizando energia produzida a 

partir da combustão de uma pequena fração do gás natural que estes comprimem. Quando 

acionados motores elétricos, os compressores não requerem qualquer uso gás natural, mas 

requerem uma confiável fonte de energia elétrica disponível. Além desses dois mecanismos, 

há estações de compressão que se utilizam de máquinas compressoras semelhantes a motores 

de automóveis, acionadas a partir do próprio gás natural do gasoduto. A combustão do gás 

aciona pistões do lado exterior das máquinas, que comprimem por sua vez o gás natural, 

aumentando-lhe a pressão. Nas estações de compressão, também são encontrados 

equipamentos de aspiração e filtragem para captura de possíveis líquidos ou partículas 

remanescentes no gás (Salgado, 2004; NATURALGAS, 2006). 

Paralelamente às estações de compressão, instrumentos de medição são instalados em 

intervalos regulares ao longo dos gasodutos a fim de monitorar a pressão e o fluxo do gás, 

sobretudo nos citygates, para fins de fiscalização e faturamento. Estes dados são enviados 

para estações de controle via satélite ou através de fibras óticas instaladas ao longo do 

gasoduto (TRANSPETRO, 2004 apud Salgado, 2004).  

3.1.3.4.4 Estações de Controle 

A operação e o controle das redes de transporte e distribuição são realizados 

predominantemente à distância, em sistemas ou estações centrais de controle. Estes sistemas 

monitoram, a despeito de uma simples inspeção visual local, as condições dos gasodutos e o 

fluxo do gás que se desloca através dos diversos componentes das redes descritos 

anteriormente. Para isso, as estações de controle coletam, processam e gerenciam dados 

recebidos das estações de compressão e medição ao longo da rede.  

Para isso, faz-se uso de recursos de monitoramento e comunicação denominados 

Sistemas de Aquisição de Dados e Controle Supervisório, ou SCADA Systems, procedendo-se 

a uma manutenção preditiva do sistema, onde a vazão, o status operacional, a pressão e a 
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temperatura do gás ao longo dos dutos são medidos, gerando-se informações que são 

transmitidas em tempo real para as estações de controle. Isto permite um conhecimento mais 

confiável das verdadeiras condições operacionais do sistema de transporte de gás, tornando 

viável reações rápidas diante de rupturas, vazamentos ou mal funcionamento de 

equipamentos. Em geral, esses sistemas de controle têm a capacidade de operar remotamente 

equipamentos ao longo da linha, permitindo muitas vezes a realização de ações como o 

fechamento de válvulas sem a presença humana diretamente no local do problema 

(NATURALGAS, 2006). 

3.1.4 Legislação e Aspectos Regulatórios da Cadeia de Gás Natural 

Até a década de 90, a Petrobras exerceu o monopólio das diferentes atividades da cadeia 

do gás natural no Brasil, integrando verticalmente exploração, produção, importação e 

transporte (Krause & Pinto Jr., 1998). Institucionalmente, o governo federal (atuando na 

produção e transporte) e o governo estadual (na distribuição) eram os operadores exclusivos 

da indústria do gás. A Petrobras, como uma empresa estatal, produzia, refinava, transportava e 

às vezes até distribuía petróleo, seus derivados, e o gás natural.  

Entretanto, os questionamentos do papel do estado e o processo de redução desse último 

levaram a importantes reformas institucionais nesse setor. Com a emenda Constitucional N.  

9/95, regulamentada pela Lei 9.478/97, houve uma flexibilização do monopólio estatal, 

estabelecendo que o mesmo não mais fosse exercido exclusivamente pela Petrobras (ANP, 

2001). Com isso o monopólio da União não estava sendo encerrado, mas atividades como 

importação e transporte de petróleo, gás natural e derivados poderiam ser concedidas a 

empresas terceiras através de contratos de concessão. A fim de viabilizar e implementar essa 

mudança, foi criada a Agência Nacional do Petróleo (ANP), que passou a ser responsável pela 

regulação das atividades da indústria do petróleo, derivados e gás natural.  

Com a quebra do monopólio da Petrobras, importantes diretrizes regulatórias foram 

estabelecidas para os agentes da cadeia produtiva do gás, ilustrados na Figura 3.8. Estes 

ficaram então sob a ação fiscalizatória da Agência Nacional do Petróleo (produtores, 

importadores e transportadores) ou das agências estaduais (distribuidoras e clientes finais) 

(ANP, 2001). Com o propósito de apresentar as responsabilidades pela operação e pelos riscos 

dos gasodutos e instalações de transporte e distribuição, são feitas, a seguir, algumas 

considerações sobre as diretrizes que incidem sobre o transporte e a distribuição de gás 

natural. 
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Figura 3.8 - Agentes da Indústria do GN e competências regulatórias 
Fonte: Adaptado de LIMA (2004) 

3.1.4.1 Transporte 

Com a Lei 9.478/97 ficou estabelecida a criação, por parte da Petrobras, de uma 

subsidiária com atribuições específicas ligadas às atividades de transporte. Isso foi 

concretizado em junho de 1998 com a criação da Petrobras Transporte S.A, ou 

TRANSPETRO, cuja missão é atuar nos segmentos de transporte marítimo e transporte 

dutoviário, assim como na operação de terminais de petróleo, derivados e gás natural (ANP, 

2001). 

A Lei 9.478/97 também estabeleceu as principais regulamentações para o segmento de 

transporte de gás natural no Brasil, destacando-se o livre acesso às instalações de transporte 

(GASNET, 2005; ANP, 2001). Historicamente, o agente transportador (Petrobras) vendia o 

gás aos consumidores sem distinguir, nos preços praticados, a parcela referente ao produto 

daquela que remunerava os serviços de transporte (ANP, 2001). 

Entretanto, para que fosse implementada a competição no segmento da comercialização, 

fazia-se necessário garantir o acesso livre e não discriminado de terceiros interessados às 

redes de transporte. A Lei 9.478/97 estabeleceu então o livre acesso das distribuidoras a 

gasodutos de transporte e a terminais marítimos, separando em uma organização (Transpetro) 

o segmento responsável pelo transporte nos dutos e terminais de propriedade da Petrobras, 

bem como estabelecendo o direito de preferência para o proprietário das instalações (ANP, 
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2006). O artigo 56 desta lei passou a permitir que qualquer empresa ou consórcio de empresas 

possa receber autorização da ANP para construir gasodutos e realizar o transporte de gás, seja 

para suprimento interno, seja para importação e exportação. Por sua vez, o artigo 58 permitiu 

a qualquer interessado o uso das instalações de transporte ou dos terminais marítimos 

existentes, mediante remuneração adequada ao titular regulamentada pela ANP (ANP, 2001). 

3.1.4.2 Distribuição 

Em modificação ao artigo 25 da Constituição Federal, a Emenda Constitucional N. 5/95 

estabeleceu que é responsabilidade e direito dos Estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás canalizado (ANP, 2001). Esta determinação mudou a 

estrutura até então vigente, segundo a qual a exploração dos serviços de gás canalizado seria 

feita mediante empresa estatal. Com isso, esses serviços podem ser exercidos diretamente 

pelos estados ou explorados por empresas privadas mediante contratos de concessão, e a 

regulação da distribuição de gás natural canalizado passa a ser executada por agências 

reguladoras estaduais ou secretarias estaduais correspondentes (ANP, 2001). 

Com essas modificações na Constituição Federal e nas Leis Complementares, a 

legislação brasileira concretizou a mudança de um cenário de monopólio de transporte e 

comércio de gás por parte do Estado, para um cenário marcado pela presença de empresas 

privadas que podem se inserir no ramo de transporte, distribuição e comercialização de gás. 

Nessa nova realidade, os interesses de expansão da capacidade de suprimento e da malha 

dutoviária pelas companhias de transporte e distribuição podem muitas vezes subestimar 

importantes aspectos de segurança. Devem, portanto, ser acompanhados por uma fiscalização 

governamental ostensiva, a fim de que riscos de acidentes sejam minimizados, e a segurança 

da população e do meio ambiente seja garantida.  

3.1.4.3 A Legislação e o Gerenciamento de Riscos 

No que tange especificamente ao gerenciamento de riscos, através da resolução 

CONAMA No 1, de 23/01/1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

como requisitos para o licenciamento de obras como a construção de gasodutos de transporte 

e distribuição no Brasil. No âmbito do estado de Pernambuco, em atuação complementar, a 

Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), através do seu Núcleo de 

Avaliação de Impacto Ambiental, elaborou um manual de referência (ainda no prelo) para 

desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental 
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(RIMA) e Estudo de Análise de Risco (EAR) para implantação de gasodutos no estado 

(CPRH, 2006). Nesse documento é determinada, dentre outras coisas, a análise dos riscos 

associados ao empreendimento, avaliando seus efeitos sobre o meio ambiente e sobre a saúde 

da população nas áreas adjacentes aos gasodutos. 

A Companhia prescreve a realização de um levantamento histórico dos acidentes 

ocorridos com o transporte do produto, tendo como fonte bases de dados nacionais ou 

internacionais, ou a literatura específica da área, informando-se também as causas mais 

comuns de ocorrência destes acidentes. O manual determina o uso de técnicas estruturadas e 

reconhecidas para detecção de falhas e identificação de eventos indesejáveis, permitindo a 

identificação de perigos para priorização de ações de prevenção sobre eventos acidentais mais 

críticos. 

No processo de Avaliação de Riscos, para análise das conseqüências, a CPRH orienta 

que sejam analisadas, de maneira genérica, as principais conseqüências decorrentes da 

concretização das hipóteses acidentais levantadas, estimando-se os danos à população, às 

propriedades e ao meio ambiente. Devem ser calculados os riscos individual e social para 

cada cenário de acidente, juntamente com o que a CPRH denominou de “risco total do 

empreendimento”, sem esclarecimentos adicionais. Estes riscos devem ser comparados ao 

risco individual e social associados às atividades públicas quotidianas e aos riscos médios da 

indústria petroquímica (CPRH, 2006). 

Com os resultados, a CPRH especifica que sejam tomados três principais conjuntos de 

ações: o desenvolvimento de um programa de gerenciamento de riscos (PGR), para mitigação 

dos riscos encontrados na análise realizada; a elaboração de medidas para “redução de 

freqüências” (redução de probabilidades) diminuindo as chances de ocorrência de cenários 

acidentais; e por fim, a elaboração de medidas para redução de conseqüências, aumentando-se 

a proteção da população exposta. 

Entretanto, em seu termo de referência a CPRH não especifica valores críticos objetivos 

para aceitação ou rejeição dos riscos individual e social obtidos no EAR.  

3.2 Pesquisa Bibliográfica 

Nesta seção, é apresentada uma revisão bibliográfica que aborda o estado da arte no 

ramo de análise e avaliação de riscos em gasodutos e da aplicação do Apoio Multicritério a 

Decisão para avaliação de riscos, foco deste trabalho. Faz-se aqui uma explanação sobre 
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alguns trabalhos importantes relacionados ao assunto, enfatizando o foco de suas abordagens, 

os problemas específicos que se propõem a tratar e algumas de suas limitações.  

3.2.1  Os Gasodutos e Suas Ameaças Potenciais 

As malhas de transporte e distribuição de gás, que se expandem no Brasil, já são 

bastante difundidas em países da Europa e nos Estados Unidos. Enquanto o Brasil ainda 

possui pouco mais que 25 mil quilômetros de gasodutos de transporte (Alonso, 2005), 

segundo Caputo & Pelagagge (2002), os dutos de transporte de gás na Europa têm uma 

extensão total superior a 180 mil quilômetros, adicionando-se a estes mais de um milhão de 

quilômetros de redes de distribuição. Por sua vez, nos Estados Unidos, DeWolf (2003) e 

Traweek (2005) relatam a existência de uma malha de aproximadamente 3,5 milhões de 

quilômetros de gasodutos, sendo quase 500 mil quilômetros de dutos de transporte e 3 

milhões de quilômetros de dutos de distribuição de gás natural. Entretanto, mesmo não 

correspondendo uma malha tão expressiva como em outros países, os gasodutos no Brasil 

inspiram cuidados acerca de sua integridade e segurança. Se for considerado, como exemplo, 

apenas o gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), nos seus 2.590 km em território brasileiro, este 

atravessa 117 municípios de uma área que concentrava, em 2003, cerca de 38% da população 

do país e 63% do PIB nacional (Moraes, 2003). 

Gasodutos são considerados como um dos meios mais práticos e economicamente 

viáveis para transporte de substâncias perigosas e em grandes volumes, como o gás natural, 

para as quais o transporte rodoviário ou ferroviário apresenta-se muitas vezes como 

impraticável (Papadakis et al., 1999). No Brasil e em outros países, à medida que as redes de 

gasodutos se expandem e o gás natural torna-se cada vez mais utilizado para geração de 

energia elétrica, cogeração industrial, uso veicular etc., mais as economia fica dependente da 

estável, ininterrupta e segura operação dessas estruturas (Dey, 2002; Yuhu et al., 2003). 

Dispostos em sua maioria abaixo da superfície do solo, com diferentes vazões, 

diâmetros e pressões, gasodutos se estendem por milhares de quilômetros, cruzando áreas 

rurais, urbanas, áreas densamente povoadas, ou áreas de baixa concentração populacional. Em 

diversos casos, as tubulações dos gasodutos são dispostas paralelamente a estradas já 

existentes, além de cruzar terras utilizadas para cultivos agrícolas em áreas rurais (Jo & Ahn, 

2003; Kirchhoff, 2004). Segundo Papadakis et al. (1999), a maioria das pessoas não está 

ciente da existência e da extensão das redes de gasodutos nos dias de hoje, e muito menos do 

surpreendente volume de substâncias que estão sendo conduzidas por essas estruturas, a 
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longas distâncias, cruzando estados e países. As rotas dos gasodutos de transporte, esclarece o 

autor, são traçadas ao máximo em áreas rurais e pouco habitadas, mas elas inevitavelmente se 

aproximam dos centros urbanos. Adiciona-se a isso a dificuldade de se manterem distantes 

gasodutos e pessoas, visto que desenvolvimentos urbanos ocorrem muitas vezes nas 

proximidades dessas instalações.  

Como afirma Schäfer (2006), quando uma linha de dutos é instalada em uma dada 

região, um perigo que não existia previamente é introduzido. O risco associado a esse perigo é 

geralmente aceito pela sociedade em função dos benefícios e comodidades que a linha de 

dutos proporciona. Mas embora gasodutos sejam amplamente reconhecidos na literatura como 

um dos mais seguros modais de transporte de substâncias perigosas (Papadakis; 1999; 

Papadakis, 2000; Dey, 2002; Caputo & Pelagagge, 2002; EGIG, 2005), com freqüências de 

acidentes menores que as associadas ao transporte por estradas e ferrovias, falhas nessas 

estruturas ocorrem, gerando algumas vezes conseqüências catastróficas. Yuhua & Datao 

(2005) esclarecem que as características combustíveis, explosivas e difusíveis do gás natural e 

do petróleo concorrem para que falhas em gasodutos possam causar severas conseqüências, 

tais como fatalidades e ferimentos, poluição e danos ambientais decorrentes de queimadas, e 

grandes perdas econômicas.  

Segundo Brooker (2005), devido a esses fatores, projetistas de gasodutos e de suas redes 

estão cada vez mais dando ênfase a aspectos de prevenção contra interferências externas e ao 

aumento da resistência dos dutos contra a corrosão. Traweek (2005) ressalta que, se incidentes 

nestas redes ocorrem, sobretudo em áreas urbanas, estes não apenas expõem propriedades e 

pessoas a riscos, mas erodem a confiança da comunidade nas instalações de gás natural. 

De acordo com o National Transportation Safety Board (NTSB, 1996), agência que 

investiga acidentes dutoviários nos Estados Unidos, a expansão das redes de distribuição e 

transporte de gás natural e de líquidos perigosos acompanhou a aceleração do 

desenvolvimento residencial, comercial e industrial nas últimas décadas, provocando o 

crescimento da ameaça à segurança pública causada por vazamentos de petróleo e gás natural. 

As preocupações das instituições governamentais acerca da segurança da população, das 

fontes de água, e do ambiente cresceram à medida que surgiram ocorrências de acidentes em 

gasodutos e oleodutos. Considerando estatísticas anuais, o NTSB assevera que acidentes em 

gasodutos têm resultado em menos fatalidades se comparados a outros modais de transporte. 

Todavia, podem resultar em desastres capazes de ferir centenas de pessoas e afetar 

indiretamente um número muito maior, além de resultar em prejuízos de milhões de dólares 
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em danos a propriedades, perdas por faturamento cessante e danos ecológicos, dentre outras 

coisas (Kirchhoff, 2004). 

3.2.1.1 Os Perigos Associados aos Gasodutos 

Segundo Sklavounos & Rigas (2006), a liberação de grandes quantidades de gás 

inflamável de gasodutos para ambiente aberto ou confinado impõe um perigo significativo 

para as áreas circunvizinhas devido à capacidade explosiva e incendiária dos gases 

combustíveis. 

Embora o perigo associado a vazamentos em gasodutos dependa de um conjunto de 

fatores operacionais, ambientais e atmosféricos (Jo & Ahn, 2002), analisando-se a literatura 

da área (Arnaldos et al., 1998; Jo & Ahn; 2002; Kirchhoff, 2004; Jo & Ahn, 2005; Dziubinski 

et al., 2006; Sklavounos & Rigas, 2006) pode ser levantado um conjunto de cenários 

acidentais de vazamentos, representados esquematicamente através da árvore de eventos da 

Figura 3.9 abaixo:  

 
Figura 3.9 – Árvore de Eventos para um vazamento de gasoduto 

Fonte: Adaptado de Sklavounos & Rigas (2006) 

Como pode ser visto na Figura 3.9, os principais fatores responsáveis pela evolução do 

acidente a partir de um vazamento de gás são: o modo de falha gerado no gasoduto, o tempo 

até uma possível ignição da nuvem de gás resultante, o grau de confinamento proporcionado 
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pelos arredores e a natureza tóxica ou não do gás. Tanto no caso de rupturas como de furos 

(sobretudo os de grande diâmetro), quando grandes volumes de gás são liberados rapidamente 

e este encontra uma fonte de ignição de forma imediata, a nuvem de gás que se mistura com o 

oxigênio da atmosfera entra em ignição, de forma ainda limitada. Um processo de combustão 

começa a ocorrer apenas na camada exterior da nuvem, enquanto o núcleo permanece com 

concentrações de gás acima do limite superior de inflamabilidade (UFL). À medida que as 

forças de flutuação do gás quente começam a dominar, a nuvem de gás começa a se tornar 

mais esférica e a erguer-se, assumindo a forma de uma bola de fogo (fireballs). A elevação da 

bola de fogo aumenta a mistura do gás liberado com o oxigênio, renovando e ampliando a 

massa de gás que está dentro dos limites de inflamabilidade e sustentando as chamas 

(Sklavounos & Rigas, 2006). Entretanto, segundo Jo & Ahn (2002), quando bolas de fogo 

ocorrem, estas dispersam-se rapidamente, estabelecendo-se um jato de gás em chamas e em 

estado quase estacionário (denominado de jato de fogo ou jet fire). Uma ilustração dos 

cenários de bola de fogo e jato de fogo é dada através da Figura 3.10 abaixo 

  
Figura 3.10 – Bola de fogo (à esquerda) e jato de fogo (à direita) decorrente de um vazamento de gás 

Fonte: CETESB (2006) 

Para os dois cenários, em casos em que há a presença de vento, o modelo proposto por 

Hawthorne (1949) apud Arnaldos et al. (1998) pode ser utilizado quando se deseja prever o 

tamanho da chamas, seu máximo diâmetro, e a distância do ponto de vazamento a partir da 

qual estas se iniciam. Em casos em que a velocidade do vento não é significante, pode-se 

buscar estimativas através do modelo proposto por Kalghatgi (1983) apud Arnaldos et al. 

(1998). 

Conforme Sklavounos & Rigas (2006) relatam, quando o gás é suficientemente 

misturado com ar, entra ligeiramente em ignição e encontra confinamento, uma combustão 
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começa a ocorrer rapidamente com aumento médio de pressão, num fenômeno que é 

denominado de deflagração (deflagration). O mesmo é possível quando a mistura gás-ar está 

dentro dos limites de inflamabilidade. Entretanto, se um confinamento expressivo existir e, 

paralelamente, a proporção de oxigênio dentro da nuvem de gás estiver próxima do Balanço 

Zero Oxigênio (Zero Oxygen Balance), a velocidade de propagação das chamas aumenta 

velozmente, atingindo proporções sônicas e desenvolvendo uma forte onda de choque dentro 

da nuvem. Esse fenômeno, caracterizado por uma forte e abrupta sobrepressão com 

desenvolvimento de ondas de choque, é chamado de detonação.  

O caso de misturas gasosas que se acumulam em espaços confinados, sofrendo ignição 

posterior, é denominado de Explosão de Nuvem de Vapor Confinado (CVCE – Confined 

Vapor Cloud Explosion). Esse é um cenário bastante perigoso para edificações que se 

encontrem dentro de um raio em que o gás ainda esteja dentro de seus limites de 

inflamabilidade, devido à possibilidade da nuvem de vapor confinado vir a explodir dentro de 

edifícios ou de espaços no subsolo (Sklavounos & Rigas, 2006). 

Por sua vez, no caso de misturas muito pobres ou muito ricas de gás, que ainda 

permaneçam dentro dos limites de inflamabilidade e que sofram ignição posterior em 

ambiente não confinado, duas situações podem ocorrer: Quando o gás é mais denso que o ar 

(como o GLP) uma nuvem de vapor nas proximidades do solo pode se acumular, podendo vir 

a sofrer explosão quando em contato com uma fonte de ignição, o que é conhecido como 

UVCE – Unconfined Vapor Cloud Explosion, ou Explosão de Nuvem de Vapor Inconfinado 

(Jo & Ahn, 2002). Também pode acontecer de o gás se dispersar rapidamente (quando menos 

denso que o ar, como o GN), e quando se formam chamas, estas se propagam a baixas 

velocidades e com aumentos irrelevantes de pressão. Nessas condições, tem-se um fenômeno 

conhecido como flash fire. 

Por fim, no caso da ausência de ignição, pode haver o acúmulo ou a dispersão da nuvem 

de vapor, a depender da existência de confinamento. Essa nuvem de vapor é tóxica quando o 

fluido do gasoduto apresenta quantidades significantes de substâncias nocivas, tais como o 

ácido sulfídrico (H2S). Mesmo em concentrações bastante pequenas e diluído no ar, esse gás é 

anestésico e rapidamente letal. Nestas circunstâncias, embora composto essencialmente de 

metano, o vazamento de gás natural para a atmosfera pode oferecer perigos de intoxicação 

para as pessoas que inalarem o gás.  

O acúmulo de gás, tóxico ou não, pode permanecer sem ignição até que este se encontre 

entre seus limites de inflamabilidade, quando um cenário de CVCE pode ocorrer. Além disso, 
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mesmo a dispersão do gás pode ferir pessoas que estejam nas proximidades do ponto de 

vazamento devido ao calor provocado por um fluxo de gás em alta temperatura (Kirchhoff, 

2004). 

Além dos efeitos danosos decorrentes da radiação térmica, Bartenev et al. (1996) 

ressaltam os efeitos da dispersão de fragmentos quando da ocorrência de rupturas em 

gasodutos. Segundo estes autores, fatalidades ocorrem com uma probabilidade de 98% se as 

pessoas são atingidas por fragmentos com mais de 4,5 kg a uma velocidade superior a 7m/s.  

3.2.1.2 Acidentes em Gasodutos 

Embora com freqüência relativamente baixa, os cenários acidentais apresentados na 

seção anterior já se materializaram em ocorrências em diversos países do mundo. Dentre 

diversos acidentes que ocorreram em gasodutos conduzindo gás natural e outras substâncias 

combustíveis, alguns receberam relativa notoriedade na literatura da área, enquanto outros 

tiveram seus registros pouco difundidos. Alguns desses acidentes são relatados 

resumidamente a seguir: 

3.2.1.2.1 Acidente com duto de gás natural na Índia (Kahn & Abbasi, 1999): 

Khan & Abbasi (1999) relatam um acidente que ocorreu em um gasoduto de 14 

polegadas de uma companhia de gás da Índia, no dia 18 de abril de 1989. O gasoduto 

carregava gás natural a uma pressão aproximada de 19,8 kgf/cm2 (19,3 atm) de uma estação 

de compressão para vários consumidores, quando por volta das 9h50 ouviu-se um grande 

estrondo e viu-se uma grande nuvem de fumaça escura que fluía de uma ruptura no gasoduto, 

a qual incendiou-se rapidamente. O incêndio danificou edificações, duas pessoas morreram e 

seis feriram-se com queimaduras. Investigações concluíram que o trecho onde houve a ruptura 

havia sofrido um extensivo processo de corrosão decorrente  do contato com ácidos que 

vazaram para o solo provenientes de pilhas de chumbo velhas armazenadas pelo escritório de 

suprimentos da companhia, situado próximo às tubulações do gasoduto. 

3.2.1.2.2 Acidente com duto de GLP na Cidade do México (CETESB, 2006): 

Na manhã de 19/11/1984 ocorreu um vazamento de gás e a explosão de uma nuvem de 

vapor em uma base de armazenamento e distribuição de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) da 

empresa mexicana PEMEX, na Cidade do México. A catástrofe ocorreu devido à ruptura de 

uma tubulação de 8 polegadas de diâmetro que transportava o gás de uma esfera de 

armazenamento para um reservatório cilíndrico. A sala de controle da PEMEX registrou uma 
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queda de pressão em suas instalações e em um gasoduto localizado a 40 km de distância, mas 

não conseguiu identificar a causa desta queda de pressão. A liberação do gás aconteceu 

durante 5 a 10 minutos, formando uma enorme nuvem de gás inflamável que foi transportada 

pelo vento até encontrar uma fonte de ignição e explodir. Neste caso, a fonte de ignição direta 

foi o flare instalado inadequadamente ao nível do solo. A explosão atingiu cerca de 10 

residências e iniciou o incêndio nas instalações da base. Segundo a CETESB (2006), as 

conseqüências deste acidente foram trágicas: 650 pessoas morreram, mais de 6.000 ficaram 

feridas e a base da PEMEX foi totalmente destruída. 

3.2.1.2.3 Acidente com gasoduto na Sibéria (Kahn & Abbasi, 1999): 

Segundo Khan & Abbasi (1999) este foi um dos mais trágicos acidentes que já houve 

com gasodutos, ocorrido no dia 3 de junho de 1989 próximo à cidade de Nizhnevartovsk, na 

Sibéria Ocidental. Uma equipe de engenheiros responsáveis pela operação de um gasoduto de 

GLP notou uma súbita redução na pressão do gás na extensão final do duto. Ao invés de 

investigarem as causas do problema, a equipe resolveu incrementar a taxa de bombeamento 

do gás a fim de manter o nível de pressão requerido. A equipe não sabia que ocorria, na 

verdade, um vazamento de gás em um ponto cerca de 1400 quilômetros adiante, entre as 

cidades de Asma e Ufa, onde o gasoduto estava instalado a aproximadamente 800 metros da 

ferrovia Trans-Siberiana. Embora o forte cheiro de gás tenha sido sentido e relatado por 

funcionários comunitários do local, nada foi feito a respeito.  

Algumas horas depois do início do vazamento, o maquinista de um trem que vinha de 

Nizhnevartovsk no sentido da cidade de Alder notou uma neblina forte e com cheiro intenso 

na área dos trilhos, o que também foi notado pelo maquinista de outro trem, que vinha em um 

trilho paralelo, mas em sentido contrário. Quando os trens se cruzaram dentro da neblina de 

GLP, que se estendia próximo ao solo (por ser o gás mais denso que o ar), a turbulência 

causada pelos trens fez o gás se misturar suficientemente com o oxigênio do ar formando uma 

nuvem inflamável. Um dos trens serviu como fonte de ignição para a nuvem, desenvolvendo-

se uma UVCE. Diversas explosões se sucederam rapidamente. O acidente assumiu proporções 

tais que árvores foram atingidas pelas chamas a 4 quilômetros do hipocentro das explosões e 

janelas a 12 quilômetros de distância foram quebradas com as ondas de pressão. O total de 

passageiros dos dois trens era de 1168 pessoas e o saldo do acidente foi catastrófico: 462 

mortes e 796 pessoas hospitalizadas com queimaduras em até 80% do corpo (Kahn & Abbasi, 

1999). 
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3.2.1.2.4 Acidente com duto de gás natural em Las Tejerias, Venezuela (Papadakis, 1999; 

Sklavounos & Rigas, 2006): 

No dia 28 de setembro de 1993, na cidade de Las Tejerias, Venezuela, os funcionários 

de uma companhia telefônica estatal romperam um gasoduto de gás natural enquanto estavam 

insstalando cabos de fibra ótica sob uma rodovia. A ruptura provocou uma explosão que 

consumiu 9 carros e um ônibus, resultando na morte de 50 pessoas e em 40 feridos. 

3.2.1.2.5 Acidente com ruptura de duto de gás natural em Allentown, EUA (NTSB, 2000): 

No dia 9 de junho de 1994, um gasoduto de aço de duas polegadas de diâmetro, de uma 

linha de distribuição de gás natural, foi atingido quando de uma escavação realizada a um 

metro e meio de um edifício onde residiam aposentados, em Allentown, Pennsylvania. O gás 

que vazou penetrou no subsolo da edificação através de espaços nas fundações desta última, 

migrou para outros andares e explodiu. Segundo o National Transportation Safety Board 

(NTSB, 1996), o acidente resultou em 1 fatalidade, 66 feridos, e 5 milhões de dólares em 

danos a propriedades. 

3.2.1.2.6 Acidente com ruptura de duto de gás natural em Bridgeport, EUA (NTSB, 2000): 

Este acidente foi causado por um vazamento de gás natural provocado por uma pá de 

escavadeira, que puxou um trecho de um gasoduto de distribuição de gás de 3/4 de polegada e 

pressão de aproximadamente 2,5 kgf/cm2, na Alabama Avenue, em Bridgeport, Alabama, no 

dia 22 de janeiro de 1999. Uma fotografia da seção danificada, divulgada por um relatório do 

National Transportation Safety Board (NTSB, 2000) está apresentada na Figura 3.11. 

Na referida figura, a seta indica a localização do ponto de vazamento de gás natural. 

Deve-se notar que o comprimento do trecho torcido corresponde exatamente à largura da pá 

mecânica, como ilustrado na figura. Parte do gás que vazou migrou para o prédio 406, 

entrando em ignição às 10h02. Ocorreu então uma CVCE que provocou a destruição de três 

prédios na mesma avenida: os edifícios 404, 406 e 408, como apresentado na Figura 3.12. 
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Figura 3.11 – Seção danificada do gasoduto no acidente na Alabama Avenue, Estados Unidos, em 1999.  

Fonte: NTSB (2000) 

 

 
Figura 3.12 – Danos causados em três edifícios pela ignição do gás natural  

Fonte: NTSB (2000) 

O acidente descrito gerou as seguintes conseqüências: um saldo de 3 mortos, 6 feridos e 

danos materiais de um milhão e quatrocentos mil dólares, incluindo os danos causados em 

outros edifícios ao redor do acidente. 

Uma análise de acidentes como esses evidencia que, no processo de avaliação de riscos 

em gasodutos, a baixa probabilidade de falhas e acidentes é compensada pela grande extensão 

de suas conseqüências, o que faz do gerenciamento da integridade destas estruturas uma 

atividade crítica. Além disso, podem-se notar as diversas dimensões que os impactos desses 

acidentes assumem: os prejuízos não se restringem às fatalidades e ferimentos humanos 

(aspectos mais críticos), mas envolvem possíveis danos ao meio ambiente provocados por 

incêndios e grandes somas de dinheiro que são perdidas com danos a propriedades. 
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3.2.2 Fatores Causadores de Falhas em Gasodutos 

Com o propósito de estimar a probabilidade de haver falha em gasodutos de 

transmissão, Yuhua & Datao (2005), em seu artigo, constroem uma detalhada árvore de 

falhas, ilustrada na Figura 3.13, considerando como eventos sub-topo dois tipos de modos de 

falha, a saber, ruptura e furo. 

 

 
Figura 3.13 – Esquema da árvore de falhas de um gasoduto para: (a) ruptura e (b )furo 

Fonte: Yuhua & Datao (2005) 
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Como pode ser visto na figura 3.13, diversos são os fatores que podem levar gasodutos a 

falhas, e a possíveis acidentes subsequentes como os descritos na seção anterior. Segundo 

Arnaldos et al. (1998), embora a maioria dessas tubulações esteja instalada no subsolo, e 

supostamente livre da influência de agentes atuantes na superfície, gasodutos podem ser 

danificados por diversas atividades, concretizando possíveis cenários acidentais. Os fatores 

causadores de falha em gasodutos podem ser classificados em seis principais categorias, 

listadas abaixo (Montiel et al., 1996; Papadakis, 1999; EGIG, 2005; Sklavounos & Rigas 

2006): 

1. Interferência externa pela ação de terceiros; 

2. Corrosão; 

3. Defeitos de projeto, construção e falhas mecânicas ou materiais; 

4. Erro humano; 

5. Movimentações de terra e desastres naturais; 

6. Causas desconhecidas; 

Dentre estes, pode-se notar a predominância de alguns fatores principais na geração de 

falhas nos dutos de transporte e distribuição de gás. Segundo Papadakis (1999), a causa mais 

freqüente e relevante de acidentes em gasodutos, objeto de explanação de diversos autores 

que estudam o tema, é a ação de fatores externos ou de terceiros. Esta se manifesta sobretudo 

por meio de equipamentos e maquinaria, o que, segundo o autor, é reconhecido como o 

mecanismo dominante de falhas tanto em gasodutos como em oleodutos. Essa observação tem 

sido salientada por outras referências da área, como O’Donoghue et al. (1997), American Gas 

Association (AGA, 2006), e Health & Safety Executive (HSE, 2006), do Reino Unido, que 

ratificam que a causa líder de acidentes tanto em sistemas de transmissão e como de 

distribuição de gás são os danos causados por outras pessoas que não sejam os proprietários 

ou operadores da linha.  

As atividades de construção civil, o uso de escavadoras, a perfuração de poços, e a 

vibração de estradas com a passagem contínua de veículos pesados, dentre outros fatores, 

podem comprometer a integridade física dos gasodutos, prejudicada, dentre outras coisas, 

pelo recalque do solo (Brooker, 2005). A ação desses agentes externos pode ocasionar 

vazamentos de gás pelas faixas de terra laterais às estradas (quando os gasodutos estão 

instalados sob rodovias) ou mesmo a infiltração deste combustível em áreas de fundações de 

edificações que apresentem espaços vazios, o que pode culminar também em explosões, como 

aconteceu em Allentown, em 1994. 
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Analisando a base de dados MHIDAS, que inclui mais de 6000 registros de acidentes de 

95 países, Montiel et al. (1996) informam que, na distribuição de freqüências de acidentes 

com falhas de impacto, 56,8% são causados por máquinas de escavação, seguidas de veículos 

(13,5%) e objetos pesados (13,5%).  

Segundo AGA (2000), os danos aos gasodutos são na maioria das vezes decorrentes de 

escavações realizadas sem que tenha sido solicitada à companhia de gás a demarcação ou 

confirmação da localização de suas redes. Como relata o Departamento de Transporte dos 

Estados Unidos (DOT, 2006), essa causa responde por aproximadamente metade dos 

incidentes com gasodutos naquele país. Além disso, as interferências externas influenciam 

outras causas como corrosão, que pode ser iniciada ou acelerada por danos nos dutos 

provocados pela ação de terceiros. Na figura 3.14 abaixo, pode-se observar alguns dos danos 

em gasodutos causados pelo uso inadequado de escavadoras. 

 
Figura 3.14 – Danos causados por  uma escavadora em um duto de gás etileno 

Fonte: HSE (2006) 

A American Gas Association ainda salienta que, embora os sistemas de gasodutos nos 

EUA tenham excelentes registros de segurança, a indústria do gás natural está continuamente 

trabalhando para melhorar e aperfeiçoar esses sistemas. Com esse propósito, em 1998 as 

companhias estadunidenses de gás natural incentivaram o Congresso Americano a aprovar 

uma lei nacional que estabelecia um programa de comunicação com a companhia de gás antes 

de se realizar escavações, o que ficou conhecido como One-Call. Previsões feitas pela AGA 

no ano 2000, decorrentes da implantação deste programa, que foi destinado a desenvolver um 

conjunto de práticas para prevenir danos de terceiros em instalações subterrâneas, estimavam 
 76
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uma economia de US$ 58 milhões de dólares por ano com a prevenção de danos ao meio 

ambiente, a propriedades e à segurança pública (AGA, 2000). 

A ocorrência ou não da ação de terceiros sobre gasodutos depende de três principais 

fatores, a saber (Traweek, 2005; Schäfer, 2006): 

1. Da natureza das intrusões; 

2. Da facilidade com que a instalação pode ser alcançada por intrusos; 

3. Do nível de atividade. 

Dentre os possíveis intrusos, destacam-se: equipamentos de escavação, tráfego de 

automóveis (sobretudo os de maior porte como caminhões e ônibus), trens, equipamentos 

rurais, e postes telefônicos. Por sua vez, o nível de atividade é definido por um conjunto de 

fatores como densidade populacional, intensidade de tráfego veicular, atividades de 

construção perto dos dutos, instalações subterrâneas ou enterradas na área, volumes de 

relatórios de sistemas one-call etc. 

Por fim, Schäffer (2006) enumera um conjunto de fatores que afetam a suscetibilidade 

dos gasodutos a danos decorrentes da ação de terceiros, que incluem:  

1. Profundidade da cobertura; 

2. Natureza da cobertura (concreto, terra etc) 

3. Existência de barreiras artificiais como cercas, valas etc.; 

4. Existência de barreiras naturais como rios, rochas etc.; 

5. Presença de marcadores de linha de dutos; 

6. Condições da faixa de domínio do gasoduto; 

7. Freqüência e eficácia da patrulhagem; 

8. Tempo de resposta a ameaças relatadas. 

Segundo Dey (2002) o isolamento físico e o patrulhamento regular da faixa de servidão 

do gasoduto são medidas bastante utilizadas para prevenir danos deliberados em gasodutos. 

A corrosão também se apresenta como um outro fator principal de incidentes nestas 

estruturas, e uma vasta gama de contribuições encontra-se disponível na literatura abordando 

o assunto (O’Donoghue et al., 1997; Papadakis, 1999; Pirjola, 2003). Processos corrosivos 

ocorrem em gasodutos metálicos à medida que estes envelhecem (Palmer-Jones et al., 2005), 

devido a um fenômeno eletroquímico de oxidação que ocorre em pontos onde uma corrente 

elétrica flui do gasoduto para o solo ao seu redor. Segundo Pirjola (2003), embora a corrosão 

seja um processo geralmente lento, suas conseqüências podem ser importantes a longo prazo: 



Capítulo 3 Descrição do Problema e Revisão Bibliográfica
 

 78

uma corrente de 1A fluindo de um gasoduto continuamente por um ano causa a perda de 

aproximadamente 10 kg de aço. 

Tubulações de gás natural e de outras substâncias podem sofrer facilmente de corrosão 

ou oxidação, a menos que as mesmas sejam protegidas. Os fluxos de corrente elétrica dos 

dutos para o solo são minimizados significativamente através do revestimento do gasoduto 

com uma camada polimérica, cujo principal propósito é causar uma separação eletroquímica 

entre o aço do gasoduto e os materiais que compõem o solo. Entretanto, como salienta Pirjola 

(2003), este revestimento não é perfeito, e buracos no mesmo podem permitir a corrosão do 

duto. Segundo Palmer-Jones et al. (2005), uma das principais causa de corrosão externa é o 

revestimento inadequado do gasoduto. Esse problema pode tornar-se ainda mais agravado por 

condições de solo agressivas e altas temperaturas operacionais.  

Por esse motivo, como uma segunda medida de proteção, uma corrente gerada por uma 

pequena diferença de potencial pode ser transferida a trechos dos gasodutos em distâncias pré-

determinadas, o que é conhecido como proteção catódica (Dey, 2002). Esta tem objetivo de 

manter uma diferença de potencial de cerva de 850mV entre o gasoduto e o solo, o que faz 

com que, juntamente com o revestimento polimérico, o sistema de proteção catódica seja 

também um importante objeto de controle a fim de prevenir a corrosão. 

Segundo Nóbrega et al. (2003), a dinâmica da corrosão em gasodutos de aço carbono 

dependerá, além de fatores como as características do solo e do duto em si, da composição do 

gás transportado e do perfil do escoamento. Além dos processos de corrosão externa, a 

dificuldade em se identificar os pontos onde a corrosão interna ocorre nos gasodutos é um 

fator que coopera para a ocorrência de falhas imprevistas, com possíveis conseqüências 

danosas a pessoas e ao ambiente. 

Por sua vez, defeitos de projeto, construção e falha material ou mecânica são menos 

comuns, sendo, entretanto, esta última de ocorrência um pouco mais freqüente (Arnaldos et 

al., 1998). A produção das tubulações e a montagem dos gasodutos ao longo do seu trajeto 

passam geralmente por processos de controle de qualidade, dentre estes, o teste hidrostático. 

Esse teste consiste no carregamento do gasoduto com água, e se possível, a pressões ainda 

maiores que a necessária para o transporte de gás natural. Com isso, procura-se avaliar se este 

último está resistente o suficiente e livre de fissuras ou fendas, antes que o gás natural seja 

bombeado através das tubulações (NATURALGAS, 2006).  

Outra possível causa de falha, como a que ocorreu no acidente com um oleoduto da 

Petrobras em 1984, ocasionando a liberação de 700 mil litros de gasolina e a morte de 



Capítulo 3 Descrição do Problema e Revisão Bibliográfica
 

centenas de pessoas (CETESB, 2006), é o erro humano. Considera-se aqui uma ação de 

operação ou manutenção incorreta de caráter não intencional, não deliberado. Por fim, as duas 

últimas causas são de ocorrência mais difícil e menos abordadas na literatura. Desastres 

naturais (como furacões, terremotos, enchentes etc) podem provocar uma agressão à 

integridade de gasodutos, levando a falhas subseqüentes. Entretanto, movimentações do solo, 

como os assentamentos tectônicos, em muitos lugares são de difícil ocorrência, sobretudo em 

regiões de relativa quietude sísmica como o Brasil.  

Quanto ao último grupo de causas, por acompanhar em tempo real uma grande extensão 

de instalações dutoviárias ao redor do mundo, compostas, primordialmente, por estruturas 

mecânicas, os sistemas de medição, monitoramento e controle propiciam, dentre outras coisas, 

a redução do número de causas com natureza desconhecida.  

Realizando uma análise do conjunto de causas primárias apresentadas acima em suas 

redes de gasodutos, no período de 1970 a 2004, o EGIG (cooperação formada por doze das 

maiores companhias de transmissão de gás da Europa) verificou a seguinte distribuição dos 

fatores causadores de incidentes em suas redes, com um total de mais de 122.000 km de 

extensão (Figura 3.15):  

 
Figura 3.15 – Distribuição das causas primárias de incidentes nos gasodutos do EGIG no período 1970-2004. 

Fonte: EGIG (2005) 
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Pode-se observar na Figura 3.15 que, de fato, a causa mais destacável foi as 

interferências externas, responsáveis por 49,7% de todos os incidentes. Segundo o EGIG 
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(2005), as principais atividades que provocaram estas interferências envolviam o uso de 

máquinas para escavar o solo (39%), para trabalhos de drenagem (8%), obras públicas (8%) e 

atividades relacionadas à agricultura (8%). O EGIG (2005) também concluiu que gasodutos 

de menor diâmetro são mais vulneráveis à interferência externa que os de maior diâmetro, 

visto que primeiros são mais fáceis de serem puxados acidentalmente em trabalhos de 

escavação do solo, e também devido à maior fragilidade decorrente de suas espessuras mais 

finas. 

Outra observação feita pelo EGIG (2005) está exibida no gráfico da Figura 3.16, onde 

pode ser percebida uma redução na freqüência geral de falhas ao longo dos anos. Essa queda 

foi atribuída a desenvolvimentos tecnológicos nas atividades de soldagem e inspeção, e ao uso 

de recursos de  monitoração em tempo real e a melhorias nos procedimentos de prevenção e 

detecção de danos nos gasodutos (EGIG, 2005). 

 
Figura 3.16 – Evolução das freqüências de falha por causas primárias nos gasodutos do EGIG no período 

1970-2004. 
Fonte: EGIG (2005) 

Estatísticas semelhantes não estão disponíveis no contexto dos dutos de transporte e 

distribuição de gás no Brasil, o que dificulta a realização de análises próprias e comparativas 

do desempenho dos gasodutos nos recentes anos de operação, bem como a investigação das 

principais causas de falha atuantes nestes últimos. 

 80
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3.2.3 Avaliação de Riscos em Gasodutos 

Embora haja uma ampla gama de publicações abordando o transporte de materiais 

perigosos, como o gás natural, não há consenso entre os pesquisadores em como modelar e 

avaliar os riscos associados a essa atividade (Erkut & Verter,1998). Diversos trabalhos 

encontram-se publicados, na literatura nacional e internacional, abordando diferentes aspectos 

da avaliação de riscos em gasodutos, desde a modelagem do comportamento do gás para 

determinação de áreas de perigo, a metodologias para o tratamento dessas informações a fim 

de usá-las subsequentemente na tomada de decisão envolvendo o gerenciamento de riscos. 

Arnaldos et al. (1998) apresentam uma ferramenta computacional para modelagem do 

comportamento de vazamentos de gás natural para a atmosfera a partir de gasodutos de 

distribuição, e para cálculo das conseqüências subseqüentes no que tange a queimaduras e 

fatalidades em seres humanos. Os autores apresentam um conjunto de modelos matemáticos 

para descrever o fenômeno do vazamento, a saber, considerando o diâmetro do furo: modelos 

de furo (hole models) de estado estacionário, aplicados no caso em que o vazamento de gás 

ocorre a partir de buracos de pequeno diâmetro; modelos de ruptura do duto (pipe models), 

nos quais o gás flui através de espaços decorrentes da quebra transversal completa do 

gasoduto; e modelos intermediários, para todos os casos onde o diâmetro de furo se encontra 

entre os valores considerados nos modelos anteriores. Em combinação com esses modelos que 

consideram o diâmetro do furo, Arnaldos et al. (1998) também procuraram descrever e 

simular os fenômenos de jato turbulento de gás, jato de fogo e dispersão atmosférica, 

incluindo modelos de vulnerabilidade decorrentes da radiação térmica. Embora alguns desses 

modelos apresentem hipóteses, em certas circunstâncias, restritivas, como alguns que 

assumem o comportamento do gás como ideal, os mesmos permitem a simulação da dispersão 

do gás, da radiação térmica, e a estimação das distâncias perigosas e das conseqüências 

relacionadas a alguma situação hipotética, beneficiando a avaliação de riscos de um dado 

sistema de distribuição de gás.  

Analisando a complexidade das funções de confiabilidade de grandes sistemas como 

gasodutos, Kolowrocki (1998) realiza o estudo de um conjunto de aproximações para 

estimação dessas funções, assumindo que o número de componentes de grandes extensões de 

gasodutos tende ao infinito. Estima, com isso, funções de confiabilidade limite para sistemas 

série-paralelo não-homogêneos de dois estados e homogêneos com múltiplos estados. O autor 

cita exemplos de cálculo de confiabilidade em gasodutos fazendo uso das distribuições 

Exponencial e Weibull que modelam a confiabilidade de um conjunto de trechos, 
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estabelecendo uma função de risco do sistema, definida como a probabilidade de que o 

sistema esteja em um subconjunto de estados piores que um estado crítico r. Entretanto, como 

outros autores na literatura, Kolowrocki (1998) aborda o risco apenas sob uma perspectiva de 

probabilidade, sem considerar as possíveis conseqüências associadas a uma falha no sistema 

de gasodutos. 

Bonvicini et al. (1998) realizam uma aplicação da lógica fuzzy à avaliação de riscos no 

transporte de materiais perigosos por estradas e por gasodutos em uma área povoada, 

buscando avaliar as incertezas que afetam as estimativas de riscos de fatalidade individuais e 

sociais (para um grupo de N indivíduos). Os autores propuseram, para avaliação de riscos, um 

método computacional alternativo à simulação de Monte Carlo para situações onde a 

disponibilidade de dados é pequena.  

Em seu estudo, Bonvicini et al. (1998) exploraram incertezas presentes na freqüência de 

acidentes, no fluxo de vazamento do combustível, na dinâmica da circulação de correntes de 

ar e na probabilidade das pessoas estarem indoor, em ambientes fechados mais protegidos, 

por meio de um tratamento fuzzy integrado a dados de freqüência de vazamentos de gasodutos 

pertencentes à base de dados do EGIG. Nesse modelo, foi estabelecida uma relação de 

transformação entre a probabilidade de ocorrência de eventos e o grau de pertinência (degree 

of membership) da aritmética fuzzy, o que levou à conversão de medidas de probabilidade em 

graus de pertinência produzindo, por fim, resultados que não correspondiam a medidas de 

risco diretamente, o que exige maior esforço cognitivo para a interpretação dos resultados. Foi 

utilizada uma distribuição lognormal para representar probabilidades de falha em gasodutos, 

que segundo os autores é útil para descrever taxas de falhas bastante incertas. A distribuição 

foi convertida em uma curva de representação fuzzy para obter-se, como output do modelo, 

medidas finais de risco representadas graficamente por curvas de risco individual e social, 

restringindo-se apenas aos riscos de fatalidades humanas. Outros inputs do modelo para os 

quais não se dispunha de informação suficiente sobre suas funções densidade de 

probabilidade foram representados, sem argumentação teórica, por números fuzzy com 

funções triangular, trapezoidal e gaussiana.  

Papadakis et al. (1999) apresentam uma visão geral das políticas européias para o 

controle da ameaça potencial de grandes acidentes originados em gasodutos. Comparando 

acidentes ocorridos com gasodutos com outros em instalações químicas, os autores 

argumentam que as redes de gasodutos precisam do mesmo nível de controle que o exercido 

sobre a indústria química. As conclusões se basearam em uma “escala logarítmica de 
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gravidade”, apresentada pelos autores, que assume valores de 1 a 6 (pior caso). A avaliação 

do nível de gravidade, por sua vez, dependeu de um conjunto de informações relacionadas a 

conseqüências de curto e longo prazo, envolvendo os seguintes critérios: fatalidades, 

ferimentos em funcionários e em terceiros, evacuação, custos das perdas de produção, área de 

solo e água contaminados e custo de limpeza ambiental. 

Em artigo posterior, Papadakis (2000) analisa os requerimentos dos países da União 

Européia para a avaliação e o gerenciamento de riscos em gasodutos que transportam 

substâncias de grande perigo, como o gás natural, sobretudo por suas características 

inflamáveis. Segundo o autor, diversas abordagens para avaliação destes riscos, sobre o 

homem e sobre o meio ambiente, coexistem. Essa avaliação nem sempre se constitui um 

processo complexo, podendo ser implícita ou explícita, qualitativa ou quantitativa. Em 

situações de priorização de ações de segurança, por exemplo, um simples ranking decorrente 

da combinação de probabilidades de eventos com a severidade de seus resultados pode ser 

adequado para o contexto de priorização (Papadakis, 2000). 

O autor chama a atenção para o fato de que abordagens, padrões e regras 

determinísticos foram tradicionalmente aplicados na Europa para garantir a segurança 

operacional dos gasodutos, o que, segundo ele, ainda ocorria em diversos países da 

Comunidade. Entretanto, o histórico de acidentes na ampla rede de gasodutos no continente, 

aliado o desenvolvimento de ferramentas computacionais e de modelos matemáticos e 

probabilísticos que retratam melhor o comportamento de falhas nessas estruturas, tem 

contribuído para introduzir, crescentemente, a avaliação de riscos nas legislações européias 

referentes aos gasodutos. Como o próprio autor salienta, o uso de critérios quantitativos para a 

avaliação de riscos em gasodutos, embora relativamente raros nas legislações européias e dos 

Estados Unidos, proporcionam suporte a uma ampla gama de questões decisórias envolvendo 

a segurança dessas instalações. 

Cagno et al (2000) apresentam uma abordagem bayesiana integrada ao uso do método 

multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process) (Saaty, 1980) para elaboração de um 

procedimento de ordenação de classes de gasodutos segundo suas probabilidades de falha, 

estimadas através da integração de dados históricos com o conhecimento de especialistas de 

uma companhia de distribuição de gás na qual o modelo foi aplicado. Nessa metodologia, 

proposta para substituir métodos empíricos e determinísticos tradicionais, a fim de dar suporte 

a políticas de substituição de gasodutos de ferro fundido em redes metropolitanas de 

distribuição de gás, o risco associados aos trechos dos gasodutos foram abordados apenas sob 
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uma medida de probabilidade, sendo considerados os mesmos para todos os trechos dentro de 

cada uma de oito classes, diferenciadas de acordo com uma combinação de cargas de 

superfície (pistas ou calçadas), diâmetro (menor ou maior que 125 mm) e profundidade do 

trecho (menor ou maior que 0,9m). 

Os autores afirmam que a eficácia das atuais ferramentas utilizadas por muitas 

companhias de distribuição para avaliação dos riscos de falha e consequentemente, das 

prioridades de substituição de tubulações, é frequentemente baixa, e uma das principais 

dificuldades é o número relativamente pequeno de falhas que cada companhia vivencia 

isoladamente. Segundo os autores, relatórios mais ricos e completos acerca dos fatores 

diretamente envolvidos na ocorrência de falha de gasodutos são raramente disponíveis, dentre 

outros motivos, pelo fato das companhias neste setor serem responsáveis pela malha de um 

único estado ou região, não sendo comum o compartilhamento e a comparação de diferentes 

dados e informações entre estas. 

Baseando-se em um relatório técnico da British Gas Corporation, Cagno et al (2000) 

afirmam que muitas companhias nesta área utilizam cartões de pontos de demérito (demerit-

point-cards) para avaliar a propensão à falha das diferentes seções de seus gasodutos, a fim de 

orientar a partir disso uma política de manutenção e substituição. Neste procedimento, a 

influência de diversos fatores quantitativos e qualitativos é estimada pela associação de um 

escore a cada fator. Todavia, os autores salientam relevantes problemas e limitações deste 

método, destacando-se o fato de que, na maioria dos casos, o estabelecimento destes escores 

se procede baseando-se apenas em experiências empíricas prévias. Além disso, a agregação 

aditiva de escores de demérito pode esconder mecanismos de interação entre os diversos 

fatores que levam à falha, perdendo-se com isso importantes informações que levariam a uma 

menor imprecisão na avaliação de riscos.  

Caputo & Pelagagge (2002) chamam atenção para a significância dos riscos que 

vazamentos de substâncias como gás natural, a partir de gasodutos, podem impor sobre a 

população, sobre o meio ambiente e sobre instalações industriais. Segundo eles, enquanto 

medidas para redução de riscos podem ser mais facilmente implementadas em gasodutos a 

serem comissionados, métodos estruturados para detecção de vazamentos e avaliação de 

conseqüências tornam-se ainda mais relevantes para gasodutos mais antigos e com histórico 

de incidentes. Nesse sentido, os autores propõem um modelo de rede neural artificial com 

back-propagation para localizar vazamentos de gás a partir de informações de fluxo e 

pressão. 
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Zúñiga-Gutiérrez et al. (2002) apresentam um índice elaborado para avaliação de risco 

em gasodutos, como parte de um processo de escolha entre duas rotas alternativas para um 

duto de gás natural no estado de Campeche, México. Para avaliar os riscos de acidentes 

associados a cada uma dessas duas rotas, os autores consideraram os seguintes aspectos: A 

possibilidade de a população local danificar o gasoduto cresce com a densidade populacional; 

atividades agrícolas ao longo do trajeto do duto aumentam a probabilidade de rupturas ou 

furos nas tubulações; a probabilidade de acidentes é maior quando o gasoduto é mais extenso 

e quando há um maior número de pontos de inflexão; e a probabilidade de acidentes também 

é maior quando o relevo é ondulado ao invés de plano. 

Levando em consideração esses aspectos, mas sem entretanto considerar nenhuma 

estimativa de probabilidade ou conseqüência, os autores elaboraram um “índice de risco 

comparativo” de acidentes. Esta medida correspondia a um índice associado à extensão do 

gasoduto e ao tipo de uso do solo, somado a um outro ligado à densidade populacional e ao 

número de cidades ao longo da rota da alternativa, que por sua vez se adicionava a um outro 

índice relacionado à topografia do terreno e ao número de pontos de inflexão ao longo do 

trajeto. Cada um desses índices, denominados de “riscos” pelos autores, foram estabelecidos 

deterministicamente por meio de razões entre medidas associadas às duas alternativas como 

extensão, densidade populacional etc. Os resultados, com isso, mostraram-se bastante 

limitados para retratar as incertezas associadas a falhas e acidentes em gasodutos. 

Segundo Jo & Ahn (2002) a área de perigo associada a acidentes em gasodutos depende 

do modo de falha destes últimos, do tempo até a ignição, das condições ambientais no ponto 

de falha e das condições meteorológicas. Entretanto, a partir de um conjunto de considerações 

teóricas e aproximações, os autores propõem uma expressão simplificada para estimar a 

extensão da área de perigo ao redor de um gasoduto de alta pressão quando da ocorrência de 

um evento de completa ruptura da tubulação. Em uma aproximação pessimista da área de 

perigo em um cenário de jato horizontal de gás, o raio de perigo é diretamente proporcional à 

pressão operacional do duto elevada à potência de um meio, ao diâmetro do duto elevado a 

cinco quartos, e inversamente proporcional à extensão do gasoduto, a partir de uma fonte de 

alimentação, elevada a um quarto. A expressão apresentada pelos autores se mostrou 

satisfatória, embora provoque uma superestimação das zonas de perigo em pontos próximos a 

estações de compressão (Jo & Ahn., 2002; Kirchhoff, 2004). 

Posteriormente, Jo & Ahn (2003) apresentam um modelo simplificado desenvolvido 

para estimar a taxa de vazamento a partir de um furo em um gasoduto de alta pressão, 
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consistindo de um fator de correção para a queda de pressão devido a perdas por atrito com as 

paredes do gasoduto. O modelo proposto incorreu em uma distância perigosa ligeiramente 

maior que a observada em acidentes reais com gasodutos de gás natural, o que foi considerado 

pelos autores como um desvio conservador aceitável. Os mesmos chamam atenção para o fato 

que o fenômeno de vazamento de gás é repleto de incertezas, visto que as propriedades físicas 

dos materiais não são caracterizadas em sua totalidade, nem os processos físicos envolvidos 

são completamente compreendidos. 

Oke et al. (2003) apresentam um modelo de simulação numérica para predizer o 

comportamento do fluxo de vazamentos de mistura de hidrocarbonetos a partir de perfurações 

em gasodutos de alta pressão. Em detrimento de outros modelos que simulam cenários de 

completa ruptura do duto e de fluxo unidimensional, o modelo proposto por Oke et al (2003) 

procura descrever o comportamento transiente da velocidade e pressão de fluídos como gás, 

considerando os sentidos radial e axial no plano do vazamento Os autores destacam que o 

prognóstico do comportamento do vazamento de substâncias a partir de furos em gasodutos e 

a predição da variação do fluxo de saída no tempo são aspectos fundamentais para a 

quantificação e avaliação das conseqüências associadas a tais falhas. Entretanto, o modelo 

proposto restringe-se à ocorrência de cenários de furo em gasodutos de hidrocarbonetos, e à 

predição do comportamento de saída do fluido nestas condições, sem abordar a avaliação das 

diversas conseqüências subseqüentes.  

Torres-Vera & Canas (2003) analisam os riscos provenientes de abalos sísmicos em 

gasodutos na cidade de Barcelona, considerando estes riscos, entretanto, apenas como 

probabilidades de falha por quilômetro. Os autores fazem a comparação de dois modelos de 

estimação de riscos em sistemas de gasodutos devido a atividades sísmicas, assumindo que, 

para esse tipo de fenômeno, o número de rupturas nos gasodutos segue uma distribuição de 

Poisson. Com seu trabalho, Torres-Vera & Canas (2003) buscaram oferecer subsídios para a 

criação de planos de emergência em redes de gasodutos quando da ocorrência de um 

terremoto em uma cidade. 

Para Yuhu et al (2003), a avaliação quantitativa de riscos em gasodutos consiste 

fundamentalmente na estimação de probabilidades de falha e das conseqüências associadas. A 

fim de estimar os possíveis impactos, a taxa em que o gás vaza para o ambiente externo ao 

gasoduto é um parâmetro que geralmente precisa ser conhecido nos modelos de avaliação de 

impactos. Os autores propõem então um modelo matemático para situações em que o 

diâmetro do furo em gasodutos de transmissão assume proporções intermediárias entre os 
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abrangidos pelo pipe model e pelo hole model, a fim de viabilizar avaliações de conseqüências 

nesse contexto. Dentre outras conclusões, os autores apontam que mais de 90% da massa total 

de gás é liberada no período inicial (durante o fluxo sônico, antes do fechamento da válvula a 

montante), no qual a intensidade dos impactos nas regiões adjacentes é bem maior. 

Segundo Yuhua & Datao (2005), no processo de estimação de probabilidades da 

avaliação de riscos, é frequentemente difícil estimar valores precisos para a probabilidade de 

falhas de componentes de gasodutos devido à insuficiência de dados e às características 

incertas dos eventos. Os autores propõem um método que combina a elicitação do 

conhecimento a priori de especialistas com a Teoria Fuzzy para estimar a probabilidade de 

ocorrência dos eventos básicos de uma árvore de falhas de um gasoduto de gás ou petróleo, 

buscando com isso obter medidas fuzzy de probabilidade de falha em gasodutos. Com essa 

metodologia, Yuhua & Datao (2005) obtiveram uma medida aproximada de probabilidade, 

para um gasoduto de transporte, de 6,25 x 10-2, uma estimativa muito mais conservadora que 

a obtida em estudos anteriores (7,7 x 10-4) (Taylor, 1994 apud Sklavounos & Rigas, 2006). 

Em complementação a um trabalho anterior (Jo & Ahn, 2002), Jo & Ahn (2005) 

apresentam um método desenvolvido para avaliação quantitativa de riscos em gasodutos de 

transmissão de gás natural, introduzindo parâmetros como comprimento fatal e comprimento 

fatal acumulado, definidos, respectivamente, como a integral do potencial de letalidade ao 

longo do gasoduto, associada a possíveis hipóteses acidentais, e como a probabilidade 

acumulada da ocorrência de acidentes com N ou mais fatalidades. Esses parâmetros foram 

usados pelos autores para o cálculo do risco individual e do risco social em pontos específicos 

das proximidades de um gasoduto, riscos estes associados aos possíveis impactos de acidentes 

em um conjunto de trechos ao longo do trajeto deste último. Também neste trabalho, os riscos 

foram considerados apenas sob o aspecto de impactos sobre seres humanos.  

Henselwood & Phillips (2006) propõem uma abordagem matricial para avaliação de 

riscos de fatalidade associados aos trechos de um gasoduto de transporte canadense. Sem 

considerar que as variações das características das regiões adjacentes aos gasodutos não 

ocorrem necessariamente de forma eqüidistante, e argumentando conveniências geométricas, 

de qualidade de dados e de esforços computacionais, os autores dividem o gasoduto em 

trechos de 100m e as áreas de impacto circunvizinhas em partições de um hectare.  

Com base nos dados da Alberta Energy and Utility Board (EUB), os autores levantaram 

o conjunto de causas de falha associados ao gasoduto, a saber, corrosão interna, corrosão 

externa, movimentação de terra, sobrepressão, falhas de válvula, defeitos de construção ou de 
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material, danos de terceiras partes e outros fatores. Para cada uma dessas causas, foram 

calculadas correlações entre registros de inspeção da operadora e fatores de risco (como 

cruzamento de estradas, de rios, de linhas de transmissão de eletricidade etc.). Tais 

correlações permitiram a identificação de áreas com maior probabilidade de ocorrência de 

falhas decorrentes de cada uma dessas causas, como por exemplo, corrosão externa. Os 

autores elaboraram então uma matriz cruzando trechos com fatores de risco, integrada em 

seguida com matrizes receptoras de impactos sobre cada hectare de terra dentro de um 

quilômetro de distância do gasoduto. Obtiveram assim, riscos de fatalidade associados a áreas 

de terra e estimados em função da localização e da separação do gasoduto, identificando as 

áreas com riscos mais elevados, que são confrontados com limiares estabelecidos pela 

operadora dos dutos. 

Dessa forma, a despeito dos gasodutos serem considerados uma fonte linear de risco, 

com acidentes que podem acontecer em qualquer lugar ao longo da rota das tubulações, a 

segmentação do gasoduto em trechos permitiu a análise do mesmo como uma série de fontes 

fixas de risco, produzindo erros de aproximação que não foram considerados significativos. 

Realizando uma aplicação em um gasoduto de 200 km na Polônia, Dziubinski et al. 

(2006) apresentam uma metodologia para avaliação de riscos associados ao transporte de 

substâncias combustíveis em gasodutos extensos, combinando técnicas quantitativas e 

técnicas qualitativas de avaliação de riscos em gasodutos para determinação das razões 

básicas de falhas e de suas prováveis conseqüências, levando em consideração medidas de 

risco individual e social. A metodologia de avaliação de riscos proposta pelos autores consiste 

basicamente das seguintes etapas: Levantamento das características do gasoduto; 

Identificação das fontes de perigo para o gasoduto, para as pessoas e para o ambiente; 

Listagem dos eventos significantes de falha; Análise das camadas de proteção; Estimação das 

freqüências dos eventos de falha a partir de modelos de confiabilidade baseados nas técnicas 

de Árvore de Falhas e Árvore de Eventos; Avaliação de conseqüências e de possíveis efeitos 

físicos sobre as zonas de perigo; e por fim, Estimação dos riscos associados a cada zona de 

perigo, riscos estes que quando inaceitáveis, deveriam incorrer na elaboração de medidas 

adicionais de segurança e no fortalecimento das camadas de proteção.  

Os autores estabeleceram um conjunto de cenários de falha que, segundo eles, devem 

levar em consideração as camadas de proteção do duto e as condições locais específicas 

(destacando-se a dinâmica dos ventos e demais condições ambientais), que determinam o 

subseqüente desenvolvimento dos cenários. Na estimação das conseqüências em cada cenário, 



Capítulo 3 Descrição do Problema e Revisão Bibliográfica
 

 89

os autores ressaltam que os efeitos de eventos indesejáveis com vazamentos em gasodutos não 

cobrem apenas as áreas sob as quais estão enterrados estes últimos, mas podem atingir regiões 

afastadas das imediações do ponto acidental. Entretanto, as medidas de risco resultantes do 

modelo de Dziubinski et al. (2006) correspondem apenas a estimações de probabilidades, 

visto que foram obtidas pela multiplicação da freqüência de ruptura e vazamento pela 

probabilidade das conseqüências especificadas em etapa anterior do modelo. 

Sklavounos & Rigas (2006) realizaram um estudo das distâncias de segurança ao redor 

de gasodutos de transmissão e distribuição de gás natural e GLP, buscando auxiliar o 

planejamento de ações emergenciais de resposta a acidentes. As distâncias foram estimadas 

considerando um conjunto de possíveis cenários de um vazamento acidental de gás 

determinados a partir de uma análise por árvore de eventos e calculadas com o uso de dados 

fornecidos pelas refinarias gregas e pela Greek Public Gas Enterprise, com o auxílio de 

ferramentas computacionais especializadas para uma avaliação quantitativa de conseqüências. 

As principais conclusões obtidas pelos autores foram: As distâncias perigosas (a partir das 

quais não existe perigo significativo para pessoas e propriedades) aumentam com o diâmetro 

interno e com a pressão operacional do gasoduto, sendo mais sensíveis a variações no 

primeiro fator; o cenário de jato de fogo deve se considerado como um limitador superior para 

a determinação das distâncias perigosas ao redor do gasoduto; Os efeitos térmicos de um jato 

de fogo e a distância que o gás percorre do ponto do vazamento ao ponto em que ele atinge 

seu limite inferior de inflamabilidade (LFL) guardam uma forte dependência em relação às 

condições atmosféricas, de forma que: o raio de impacto da radiação térmica é afetado pela 

velocidade do vento e aumenta quando a velocidade do vento diminui; além disso, a dispersão 

de gás é afetada pela radiação solar, de forma que a distância para que o gás atinja 

concentrações inferiores ao seu LFL aumenta quando a radiação solar diminui. 

Dessa forma, assumindo condições atmosféricas classe A (condições estáveis devido a 

forte radiação solar e baixa velocidade do vento) na escala de Pasquill-Gifford, radiação 

térmica máxima de 1,5kW/m2 e ruptura do gasoduto, Sklavounos & Rigas (2006) obtiveram 

curvas de distância de segurança, para gasodutos de alta e baixa pressão, em função do 

diâmetro interno e da pressão operacional. Estas curvas estão representadas na Figura 3.17. 

Zhao et al (2007) fazem uma análise do processo dinâmico de vazamento de um 

gasoduto, combinando um modelo de vazamento transiente com um modelo de vazamento 

estacionário para calcular a taxa de saída de gás, a fim de estimar a área de perigo de incêndio 

e explosão. Os autores consideraram os efeitos do diâmetro do furo, do tempo de interrupção 
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da alimentação de gás e da velocidade do vento, concluindo, dentre outras coisas que os 

efeitos danosos do atraso no fechamento da alimentação de gás aumentam com a distância em 

relação ao ponto acidental. Como outros autores (Dziubinski et al., 2006), Zhao et al (2007) 

observam que quanto maior a estabilidade atmosférica, mais difícil se torna a dispersão do gás 

e maior a área de perigo.  

 
Figura 3.17 – Estimativa das distâncias máximas de perigo (em metros) em função da pressão operacional e 

diâmetro da tubulação para um gasoduto de: (a) 50 bar e (b) 4 bar de pressão operacional 
Fonte: Sklavounos & Rigas (2006) 

Entretanto, como Dziubinski et al. (2006) salientam, é consenso entre os autores da área 

que a avaliação quantitativa de riscos em gasodutos, e em outras áreas da engenharia 

(Melchers & Freutill, 2001; Hu et al., 2007), é uma tarefa revestida de complexidade e de 

esforços teóricos e computacionais, fazendo uso de cálculos, análises e modelos de simulação 

para estimar sobretudo os seus possíveis impactos físicos. Análises mais complexas e 

fidedignas do fenômeno de vazamentos de substâncias combustíveis a partir dessas estruturas 

são feitas, geralmente, com o uso de softwares especializados, requerendo também profundo 

aprendizado de análise de riscos para obter uma interpretação correta dos resultados 

(Dziubinski et al., 2006). 

3.2.4 O Apoio Multicritério a Decisão e a Avaliação de Riscos 

Diversas publicações encontram-se disponíveis apresentando aplicações de métodos e 

técnicas do Apoio Multicritério a Decisão à avaliação de riscos nas mais diversas áreas. Faz-

se abaixo uma sucinta revisão de alguns desses trabalhos. 

Frank (1995) aborda o uso de avaliação de riscos e do AMD aplicados à escolha de uma 

estratégia para melhoria da segurança de veículos espaciais, veículos de lançamento, e de 
 90
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instalações de pesquisa de solo da NASA. Nesse contexto, os decisores da agência definiam 

os critérios à luz dos quais as alternativas seriam avaliadas e os engenheiros e cientistas 

forneciam os desempenhos dessas alternativas considerando incertezas nesses valores. O autor 

apresentou um modelo de decisão, fazendo uso das metodologias de razão custo-benefício e 

AHP, considerando como critérios aspectos de custo, segurança e desempenho, estimados 

através de distribuições de probabilidade sobre seus possíveis valores. O modelo foi aplicado, 

por meio de um exemplo, à escolha de uma entre seis estratégias desenvolvidas para redução 

de riscos decorrentes do vazamento de hidrazina das unidades de geração de energia para 

lançamento de foguetes. 

Segundo o autor, em 1989 o Associate Administrator for Safety and Mission Quality da 

NASA requisitou a realização de estudos do uso de técnicas de gerenciamento de riscos para 

apoio a tomada de decisão na NASA, pois reconheceu que apenas os resultados da avaliação 

probabilística de riscos por si não proporcionavam informação suficiente para as decisões de 

como reduzir os riscos à segurança destes equipamentos. 

Abordando a avaliação de riscos no cenário financeiro internacional, Doumpos & 

Zopounidis (2001) propõem uma abordagem alternativa à avaliação tradicional de riscos 

financeiros, que classicamente são tidos como a variância do valor esperado dos retornos. Os 

autores apresentam um modelo multicritério para classificação de países em categorias de 

riscos financeiros, considerando uma natureza multidimensional destes últimos e fazendo uso 

de critérios como crescimento do produto nacional bruto, inflação, balança comercial, taxa de 

entrada de capitais, e outros fatores fornecidos pelo Banco Mundial. O modelo foi baseado no 

método MHDIS (Multi-Group Hierarchical Discrimination), onde se desenvolve um conjunto 

de funções utilidade aditivas por meio da quais se realiza a classificação das alternativas em 

categorias de risco pré-definidas. Entretanto, uma limitação do método é que as utilidades, 

elicitadas sobre a ação de classificar ou não uma alternativa ai a uma classe ck,, são calculadas 

fazendo uso do ranking dos desempenhos das  alternativas em um dado critério gj, o que faz 

com que, diante da eliminação ou inserção de uma nova alternativa, todo o procedimento 

precise ser recalculado. 

Em trabalho posterior, Doumpos et al. (2002) fazem uso do método multicritério 

MHDIS para desenvolver um modelo de avaliação de riscos de crédito para instituições 

financeiras, classificando empresas em busca de financiamentos em categorias de risco de 

acordo com sua credibilidade. Segundo os autores, decisões sobre esse assunto envolvem a 

avaliação de características financeiras e não financeiras das empresas, a fim de tomar uma 
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decisão que incorpore um trade-off entre risco de perda e probabilidade de lucros a partir da 

concessão de crédito. O modelo foi aplicado em uma amostra de 1411 empresas pertencentes 

ao portfólio de empréstimos do Banco Comercial da Grécia, que foram designadas entre as 

categorias de Alto Risco de Crédito e Baixo Risco de Crédito. 

Khadam & Kaluarachchi (2003) discutem algumas limitações da análise custo-

benefício, incluindo sua definição de risco, em cenários de contaminação de recursos hídricos. 

Os autores apresentam um modelo de decisão multicritério que integra a avaliação 

probabilística de riscos à saúde humana com a análise econômica de alternativas remediais, a 

fim de solucionar um problema de priorização de estratégias para a recuperação de recursos 

hídricos contaminados. Os critérios de decisão relacionaram-se aos objetivos básicos de 

redução do risco de câncer, minimização do custo e conformidade regulatória, sendo 

aplicadas sobre estes uma abordagem heurística com base na ordem de importância dos 

critérios (IOC) e uma abordagem de lógica fuzzy baseada em uma análise de dominância e 

similaridade. 

Luria & Aspinall (2003) propõem um método multicritério para avaliação de riscos 

industriais, em um estudo que surgiu da necessidade da Agência de Proteção Ambiental 

Italiana de fornecer à autoridade portuária de Veneza uma análise acerca dos principais riscos 

existentes em Porto Marghera, um distrito industrial perto de Veneza. Os autores argumentam 

que o procedimento padrão para avaliação de riscos não era adequado a esse contexto, visto 

que o mesmo era baseado sobretudo em uma análise de freqüências acumuladas de falhas de 

equipamentos, proporcionando uma lista de valores quantitativos individuais de risco 

relacionados a setores específicos. Enquanto isso, as autoridades européias, sobretudo através 

da diretiva 96/82/EC, recomendavam o aumento da participação dos operadores no processo 

de avaliação, e o aumento da atenção a aspectos como controle urbano, percepção do risco e 

fatores intangíveis. Buscando uma adequação a isso, Luria & Aspinall (2003) propõem uma 

abordagem multicritério baseado no método AHP, com uma hierarquia de critérios e cenários 

relacionados à emissão de substâncias tóxicas, à ocorrência de incêndios, explosões, à 

dinâmica populacional, aos meios de transporte, e ao número de hospitalizações e fatalidades. 

O modelo proporcionou uma priorização de possíveis ações de contribuição à melhoria da 

segurança de seis zonas territoriais na qual o distrito em estudo foi dividido. 

Merad et al. (2004) analisam o problema do gerenciamento de riscos de minas de ferro 

desativas na região de Lorraine, França. Os autores apresentam uma metodologia, baseada no 

método multicritério ELECTRE TRI, para designação de zonas urbanas, sobre regiões de 
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minas subterrâneas, a categorias pré-definidas de risco. Os critérios, de natureza qualitativa e 

quantitativa, foram levantados por um comitê de especialistas e estavam relacionados à 

suscetibilidade da mina ao colapso e à sensibilidade da superfície. Entretanto, os riscos em 

cada critério foram estimados por índices ordinais ou por medidas quantitativas diretas 

relacionadas a fatores como profundidade da camada superior da mina e tensão aplicada sobre 

os seus pilares de sustentação, sem o uso de distribuições de probabilidade sobre possíveis 

conseqüências. 

Heller (2006) faz uma aplicação do método Multicritério AHP à avaliação de riscos 

industriais, buscando identificar qual dentre três localizações tem o maior risco de interrupção 

das operações devido a eventos naturais, fatores humanos e fatores técnicos. Segundo o autor, 

o uso de técnicas do AMD para a tomada de decisões de caráter crítico tem sido reconhecido 

para uma ampla gama de propósitos, e a avanço das tecnologias computacionais tem criado 

um ambiente amigável para o uso dessas técnicas, tornando-as uma escolha favorável para 

serem usadas no contexto de avaliação de riscos. 

Linkov et al. (2006) apresentam uma revisão comparativa de técnicas para apoio a 

decisão no contexto do gerenciamento de riscos ambientais. Os autores analisam as técnicas 

de tomada de decisão ad hoc, avaliação comparativa de riscos e o apoio multicritério a 

decisão, salientando que as duas primeiras carecem de métodos estruturados para combinação 

dos desempenhos das alternativas nos diversos critérios, a fim de obter-se uma solução mais 

desejável. Por sua vez, segundo eles, os métodos e técnicas do AMD proporcionam uma 

abordagem sistemática par integração de múltiplos níveis de risco, de aspectos qualitativos e 

quantitativos e de incertezas relacionadas às avaliações. Linkov et al. (2006) chamam atenção 

para o fato de que a avaliação de riscos ambientais e as estratégias de decisão subseqüentes 

tornaram-se, nas últimas décadas, crescentemente sofisticadas e intensivas em informação, 

integrando o julgamento de especialistas, análises custo-benefício e avaliações de riscos 

toxicológicos. Nesse contexto, argumentam os autores, o AMD abrange técnicas que 

fornecem maior suporte à comparação de alternativas com base em matrizes de decisão, 

incorporando as opiniões dos diversos atores (stakeholders) envolvidos no processo decisório. 

Analisando-se estas e outras contribuições, pode-se destacar a amplitude da utilização 

do AMD para avaliação de riscos em uma ampla gama de problemas pertinentes às áreas 

financeira, ambiental, tecnológica e humana, permitindo a integração de objetivos conflitantes 

e a agregação de dados estatísticos, opinião de especialistas, fatores qualitativos e preferências 

dos decisores no processo de avaliação e gerenciamento de riscos. 
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4 O MODELO MULTICRITÉRIO PROPOSTO 

Nos capítulos anteriores, foram revisados os principais aspectos conceituais 

concernentes à Avaliação de Riscos e ao Apoio Multicritério a Decisão, apresentadas as 

principais características da indústria do gás natural e abordados os riscos associados a 

acidentes decorrentes do vazamento de gás nas redes de transporte e distribuição. Neste 

capítulo, é apresentada uma proposta de modelo multicritério para avaliação de riscos em 

trechos de gasodutos e para classificação destes trechos em categorias de risco associado ao 

vazamento de gás natural. 

4.1 Razões para uma abordagem de riscos derivada da Teoria da Utilidade e 
da Teria da Decisão 

Dentro da abordagem da avaliação de riscos sob a ótica exclusiva dos impactos 

humanos, as medidas de risco individual e risco social (apresentadas no Capítulo 2) são 

bastante difundidas na literatura (Luria & Aspinall, 2003; Jo & Ahn, 2005). Entretanto, 

algumas críticas podem ser colocadas a estas medidas. Primeiramente, como Luria & Aspinall 

(2003) salientam, elas não proporcionam uma medida geral de risco, mas um conjunto de 

valores individuais relacionados com pontos específicos da região circunvizinha ao ponto 

acidental. Além disso, assim como os dados históricos, o risco individual limita-se bastante à 

probabilidade de ocorrência de fatalidade, sendo insuficiente na consideração de diferentes 

graus de ferimento sobre seres humanos. Trabalha-se aqui com um único tipo de 

conseqüência (probabilística): a probabilidade P de uma pessoa morrer. 

O risco social, representado geralmente pela curva F-N (número de mortes versus 

probabilidade de haver N ou mais mortes), é uma medida do efeito potencial de acidentes em 

um grupo de pessoas, sendo indiretamente uma medida de risco global utilizada geralmente 

no período de licenciamento de empreendimentos (Luria & Aspinall, 2003). Como 

apresentado no Capítulo 2, a estimativa do risco social observado é confrontada com valores 

críticos de risco social (uma curva F-N de referência), estabelecidos de forma que se tem o 

seguinte critério de escolha: Se a curva do risco social observado estiver acima da curva 

crítica, o empreendimento não pode ser licenciado; se estiver abaixo, a liberação é concedida. 

Tem-se aqui, portanto, um critério dicotômico, que na avaliação de riscos em gasodutos não 

distingue trechos com níveis de risco intermediários, o que beneficiaria o planejamento de 

ações categorizadas. 
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Entretanto, na maioria dos casos, como variam as condições do gasoduto e as 

características de seu entorno (solo, população, florestamento, edificações e instalações 

industriais etc.) ao longo das diversas localidades pelas quais o mesmo passa, assim variam os 

riscos. Medidas uniformes para mitigação destes últimos tomadas ao longo de todo o trajeto 

de um gasoduto podem se apresentar ineficientes e ineficazes, o que implicaria, com grande 

probabilidade, em um emprego de recursos também ineficiente. Além disso, adicionam-se a 

isso restrições de orçamento, tempo e mão-de-obra por parte de companhias transportadoras e 

distribuidoras de gás natural, em menor ou maior intensidade.  

Uma outra crítica à medida de risco social pode ser feita às estimativas deste risco em 

países que adotam o critério ALARP (tão baixo quanto racionalmente praticável). 

Primeiramente, as expressões “baixo” e “razoavelmente praticável” são claramente termos 

relativos, geralmente sem padrões comuns de concepção (Melchers, 1993b). Como afirma 

Melchers (1993b, p.248): “Como nós, como sociedade, ou como indivíduos, chegamos a esses 

padrões e os fixamos? Por default?...”. Um risco aceitável ou tolerável para uma pessoa ou 

grupo de indivíduos pode não ser tolerável para outros, ou para os mesmos indivíduos após a 

ocorrência de algum incidente ou a vivência de alguma experiência acidental.  

Esse tipo de problema envolve uma discussão subjetiva de julgamentos morais e 

preferências, de tolerabilidade e percepção do risco. Em segundo lugar, o princípio ALARP 

pressupõe que, no estudo da viabilidade de redução dos riscos, todos os fatores envolvidos 

podem ser convertidos em valores monetários para uma análise de custo-benefício (Melchers, 

1993b), o que é artificial e eticamente inadequado quando o objeto de estudo são vidas 

humanas. A discussão acerca do valor moral e ético do uso do critério ALARP é, sem dúvida, 

muito complexa, mas não tem sido obstáculo para a sua utilização por autoridades públicas na 

área de segurança industrial ou ambiental, como por exemplo a CETESB, em São Paulo 

(CETESB, 2006). 

Pode-se perceber então que não há risco “objetivo”, e que todas as avaliações de risco 

(incluindo em gasodutos) envolvem, por fim, tanto informações objetivas (como 

probabilidades de falha e modelos de vulnerabilidade), como estimativas subjetivas no 

processo de tomada de decisão quanto à aceitabilidade ou não do empreendimento e quanto às 

medidas de segurança necessárias sobre este último. 

No processo de gerenciamento continuado dos riscos de gasodutos pós-licenciados, 

empresas de transporte ou distribuição podem se deparar diante de situações em que desejem 

classificar os vários trechos de sua malha dutoviária em categorias ou classes hierárquicas de 
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risco, a fim de que estratégias de controle, prevenção e manutenção sejam planejadas e 

implementadas para cada uma destas categorias.  

Par tal classificação, e considerando que a avaliação de riscos é um processo também 

subjetivo, faz-se necessário observar os aspectos de percepção e atitude em relação ao risco 

por parte dos decisores. Dessa forma, é adequada nesse contexto uma abordagem de risco 

alinhada aos conceitos da Teoria da Utilidade e da Teoria da Decisão. A Teoria da Utilidade 

possui uma base axiomática que permite avaliar as possíveis conseqüências de acidentes 

através de um processo de elicitação de preferências que procura incorporar ao problema o 

comportamento do decisor em relação ao risco (Gomes et al., 2006). A Teoria da Decisão 

procura retratar o comportamento do decisor frente às incertezas presentes no problema, 

buscando fornecer subsídios para que o mesmo tome a decisão mais preferível diante daquilo 

que se tem, daquilo que se sabe e daquilo que se pode fazer (Campello de Souza, 2002). 

Nesse sentido, para o modelo ora proposto, risco corresponderá ao valor esperado da perda 

associada a uma ação ou alternativa a quando a natureza ou mundo assume um estado θ. Mais 

adiante, a contextualização de cada um desses conceitos à avaliação de riscos em gasodutos é 

realizada. 

4.2 Razões para uma abordagem multicritério para riscos em gasodutos 

Como afirmam Erkut & Verter (1998), nos processos de avaliação e gerenciamento de 

riscos, podem ser constatadas diferentes naturezas de possíveis conseqüências de acidentes, 

tais como danos à vegetação e ao meio ambiente, perdas econômicas e ferimentos em seres 

humanos. Os impactos destes acidentes apresentam, portanto, diferentes dimensões. 

Entretanto, pode ser observada na literatura uma concentração do processo de avaliação de 

riscos sobre os impactos sobre seres humanos (Jo & Ahn, 2005; Dziubinski et al., 2006; 

Henselwood & Phillips, 2006) que é, de fato, a mais importante dimensão e a que requer, 

relativamente às demais, mais profundos cuidados. Um outro motivo para a avaliação de 

riscos se concentrar apenas nos impactos humanos, segundo Kirchhoff (2004), se dá pelo fato 

de que danos a propriedades e outros impactos não são objetos de licenciamento ambiental. 

Neste são considerados apenas os efeitos nocivos à saúde humana, avaliando-se os riscos de 

fatalidade associados a um empreendimento. 

Nesse sentido, é comum assumir que a extensão das conseqüências indesejáveis de 

acidentes em gasodutos é proporcional à quantidade de pessoas atingidas na região adjacente 

ao acidente (Erkut & Verter, 1998), que por sua vez é função das características do gasoduto e 
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da substância transportada, do tipo de falha, das condições ambientais e das condições 

demográficas (Jo & Ahn, 2005).  

Isso, entretanto, limita a identificação de segmentos com riscos consideráveis sob 

aspectos ecológico-ambientais ou econômicos, que embora não sejam tão importantes como 

os riscos de fatalidades e ferimentos sobre seres humanos, demandam também atenções 

imprescindíveis. O contexto atual no qual a maioria das empresas se insere é marcado pelo 

aumento da rigidez da legislação e da fiscalização ambiental (Scucuglia et al., 2005), e pela 

crescente conscientização da população quanto aos impactos sobre flora e fauna decorrentes 

de queimadas, derramamentos de petróleo e demais acidentes químicos e petroquímicos, 

conscientização esta que é impulsionada pelos avanços nos meios de comunicação.  

Além dos riscos humanos e ambientais, Liu et al. (2005) chamam a atenção para os 

impactos econômicos decorrentes de vazamentos em gasodutos. Os riscos financeiros de uma 

possível interrupção no fornecimento de gás devido a vazamentos não podem ser desprezados, 

mesmo que não impliquem em impactos significativos sobre as duas primeiras dimensões de 

risco. Além dos imensos possíveis gastos com danos materiais decorrentes de explosões, jatos 

de fogo e outros cenários acidentais, que podem atingir cifras de milhões de dólares como as 

calculadas nos acidentes de Allentown (ano de 1994) e Bridgeport (ano de 1999) (NTSB, 

2000), há ainda os danos causados com o corte acidental do fornecimento de gás e com o 

faturamento cessante. Os prejuízos com uma interrupção no fornecimento de gás variam de 

consumidor para consumidor, podendo acarretar desde pequenos lucros cessantes até perdas 

significativas de produção, atrasos no cumprimento de contratos, e danos a equipamentos. 

Com a expansão do uso do gás natural como fonte para geração energética e cogeração nas 

indústrias, a credibilidade da estabilidade do fornecimento para essas empresas torna-se cada 

vez mais importante. Como Costa (2006) esclarece, salientam-se aqui processos produtivos 

que operam com altas temperaturas, como as indústrias siderúrgicas, cerâmicas, de vidro e de 

fundições, onde poderiam ocorrer danos nos refratários e perdas de produção devido à 

diminuição descontrolada da temperatura. Mesmo na ocorrência de interrupções no 

fornecimento de gás por um período curto de tempo, como 10 ou 20 minutos, algumas 

indústrias poderiam demorar demasiadamente até restabelecer o seu processo produtivo. 

Dessa forma, as empresas precisam atender, concomitantemente, seus objetivos 

financeiros, os interesses de segurança humana e preservação ambiental tanto da sociedade 

como do Estado. Nesse sentido, um ponto importante a ser observado por essas empresas é a 

abordagem deste risco considerando a tríplice dimensão dos seus impactos. Ter-se-á então 
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uma coerência com as dimensões associadas ao conceito de perigo (e consequentemente de 

riscos) fornecido pela Norma NBR 7501:2005, que define o primeiro como: “propriedade 

inerente do sistema, da planta, do processo ou da substância que tem potencial para causar 

danos à vida, à propriedade ou ao meio ambiente” (ABNT, 2005). 

Faz-se adequado então considerar como múltiplos critérios as múltiplas dimensões 

destes riscos, associadas às diversas naturezas de seus impactos. Estas envolvem 

conseqüências que não apenas corresponderiam a prejuízos financeiros, capazes de serem 

estimados monetariamente, mas também possíveis danos sobre a integridade e saúde da 

população e do meio ambiente, cuja extensão, gravidade e profundidade dos efeitos são 

difíceis senão impossíveis de serem contabilizados financeiramente.  

Por outro lado, nem sempre haverá trechos de gasodutos que conciliem as múltiplas 

dimensões do risco de acidentes decorrentes de vazamentos. Devido às grandes extensões e 

ramificações dos gasodutos de transmissão e, sobretudo, de distribuição, algumas de suas 

seções, por exemplo, podem cruzar ou aproximar-se de áreas de floresta preservada, mata 

fechada ou de vegetação inexplorada, onde possíveis altos riscos de danos ambientais não 

estão associados a riscos considerados sobre seres humanos. Por sua vez, trechos de gasodutos 

que cruzam áreas descampadas e desabitadas, como muitas terras de propriedade pública à 

beira de estradas, podem apresentar baixos riscos sobre seres humanos, mas grandes riscos 

financeiros se abastecem setores industriais quilômetros à frente.  

Dessa forma, para um tratamento adequado do problema acima descrito, faz-se 

necessária uma abordagem objetiva capaz de tratar as múltiplas dimensões do risco associado 

aos gasodutos, que podem ser encaradas como múltiplos critérios ou múltiplos objetivos a 

atender. Dentre as abordagens que se propõem a tratar deste tipo de problema, destacam-se as 

metodologias para o tratamento da problemática de classificação pertencentes ao Apoio 

Multicritério à Decisão (AMD), descrito anteriormente. 

4.3 Classificação de riscos em gasodutos através de uma abordagem de 
sobreclassificação combinada à Teoria da Utilidade 

Diante do problema de classificação de trechos de gasodutos em categorias de risco, 

uma aparente dificuldade seria fazer isto agregando simultaneamente riscos sobre seres 

humanos, riscos ambientais e riscos financeiros. Segundo Faber & Stewart (2003), há 

dificuldades em se comparar perdas econômicas diretas e indiretas e perdas não-monetárias 

resultantes da perda de vidas, ferimentos de pessoas, danos ao meio ambiente, crises sociais 
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etc. Embora a aplicação do conceito de risco proveniente da Teoria da Decisão seja baseada 

na transformação de todas as possíveis naturezas de conseqüências em uma única escala, a 

escala de utilidade, a aplicação da Teoria da Utilidade Multiatributo (Keeney & Raiffa, 1976) 

faz uso de hipóteses rígidas acerca do comportamento do decisor e de sua estrutura de 

preferências (Almeida, 2005). Além disso, para problemas com mais de dois atributos ou 

critérios, a aplicação de MAUT tem se mostrado bastante complexa no que tange a aspectos 

cognitivos, incorrendo muitas vezes em erros de elicitação (Edwards & Barron, 1994). Outro 

aspecto a considerar é que o uso arbitrário de uma função utilidade aditiva (amplamente 

utilizada na literatura), pressupõe a existência de mecanismos compensatórios bilaterais, 

inapropriados para alguns aspectos do problema em questão. Por exemplo, não é razoável 

nem eticamente aceitável esperar que um decisor de uma companhia de gás esteja disposto a 

abrir mão de algumas vidas para obter a preservação de alguns hectares de vegetação ou a 

economia de alguns milhões de reais, embora o contrário seja verdadeiro.  

Por sua vez, métodos multicritério como o ELECTRE TRI (Roy, 1996) utilizam uma 

abordagem não-compensatória, explorando relações de dominância entre as alternativas de 

um problema, e as noções de concordância e discordância de uma proporção suficiente de 

critérios a favor da conclusão: “a alternativa a é ao menos tão boa quanto a alternativa b”. 

Neste trabalho, é proposto um modelo de decisão multicritério que combina as 

abordagens da Teoria da Utilidade e do método ELECTRE TRI para o problema de 

classificação de trechos de gasodutos em categorias de risco.  

A Teoria da Utilidade é aplicada no processo de avaliação intra-critério (em cada 

dimensão de risco) com o propósito de avaliar o risco humano, ambiental ou financeiro 

associado a cada trecho. O uso das funções utilidade sobre as conseqüências no lugar das 

próprias conseqüências permite incorporar as preferências e a aversão do decisor ao risco de 

obter diversas perdas decorrentes de acidentes em gasodutos. Utiliza-se aqui uma abordagem 

probabilística para as incertezas através de distribuições de probabilidade sobre as 

conseqüências determinísticas e da elicitação de funções utilidade sobre estas últimas. 

Combinando-se as distribuições de probabilidade sobre as conseqüências (denominadas de 

função conseqüência), a função utilidade em cada dimensão de risco, e as probabilidades dos 

possíveis estados da natureza, estimam-se as perdas esperadas (riscos) para cada trecho em 

cada critério, incorporando-se o comportamento do decisor em relação a estes riscos.  

Por sua vez, assumindo uma estrutura de preferências não-compensatória do agente de 

decisão na avaliação inter-critério (como discutido anteriormente) para a qual os métodos de 



Capítulo 4 O Modelo Multicritério Proposto
 

 100

função única de síntese não se adequam e as hipóteses rígidas requeridas por MAUT não são 

atendidas, é realizada uma aplicação subseqüente do ELECTRE TRI neste processo. O 

ELECTRE TRI faz uso de uma lógica não compensatória, permitindo para o problema em 

questão uma abordagem que evita as suposições rígidas demandadas por MAUT e, baseando-

se no estudo de relações de sobreclassificação entre trechos e perfis de referência, explora 

noções de concordância e discordância entre critérios de forma que se torna possível comparar 

alternativas (Vincke, 1992; Roy, 1996; Almeida, 2005). Realiza-se com o ELECTRE TRI 

uma avaliação dos trechos sob a ótica conjunta de suas múltiplas dimensões de risco, 

permitindo-se comparar trechos e perfis e classificar os primeiros em categorias de risco pré-

definidas pela companhia gerenciadora do gasoduto. 

Deve-se notar, como sugerem Hokstad & Steiro (2006), que a abordagem proposta neste 

modelo não “mistura” diferentes categorias de perdas em uma única medida de perda total 

esperada, ou, seja, em uma única métrica de risco. Tal combinação certamente abriria espaços 

para controvérsias, permitindo que informações relevantes fossem perdidas nas análises e 

discussões subseqüentes do processo de avaliação de riscos (Hokstad & Steiro, 2006).  

O modelo busca fornecer subsídios para que, satisfeitos os critérios de licenciamento, 

companhias de transporte ou distribuição de gás possam, em um processo continuado e 

periódico, proceder à identificação e classificação de trechos de gasodutos em operação em 

categorias hierárquicas de risco. Dessa forma, se medidas customizadas para cada trecho não 

forem viáveis por restrições de tempo, custo, ou de outras naturezas técnicas, políticas 

categorizadas de prevenção, supervisão e manutenção possam ser implementadas para a 

redução das conseqüências humanas, ambientais e financeiras que um acidente com uma 

determinada categoria de trechos possa acarretar. Além disso, tal abordagem possibilita um 

tratamento mais detalhado e maior riqueza de informações do que a dicotomia aceitável-não 

aceitável ou a tricotomia aceitável-ALARP-não aceitável dos critérios tradicionais, já 

discutidas na seção 4.1. 

4.4 As hipóteses e delimitações do modelo  

Embora a formulação de hipóteses simplifique a grande complexidade dos fenômenos 

do mundo real, tornando muitas vezes um modelo aplicado a problemas bastante específicos, 

as mesmas fornecem condições para sair-se de uma postura passiva, a fim de fazer estimações 

para que medidas de precisão satisfatória sejam tomadas. Nesse sentido, as hipóteses a serem 

observadas para a implementação de um modelo multicritério para avaliação de riscos e para 
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classificação de gasodutos quanto aos riscos decorrentes de vazamentos de gás natural são as 

seguintes: 

1. Não serão considerados, neste modelo, acidentes com vazamentos em estações de 

medição e de compressão, que, diferentemente das tubulações dos gasodutos, 

correspondem a sistemas complexos próprios e a elementos pontuais das redes de 

gasodutos, possuindo uma dinâmica diferenciada. Para estas, um levantamento 

próprio de causas de falha, modos de falha e cenários deve ser realizado. Serão 

considerada neste modelo a possibilidade de acidentes decorrentes de vazamentos de 

gás através de rupturas ou de furos em gasodutos. 

2. Será assumido que os eventos dos cenários acidentais representados na Figura 3.9 e 

associados a vazamentos em gasodutos são mutuamente exclusivos em relação aos 

eventos de mesmo nível, de maneira que, por exemplo, não haja um cenário em que 

ocorram explosões de bolas de fogo e dispersão de gás simultaneamente. 

3. Diante do comportamento dinâmico dos fatores externos, como instalações de novas 

indústrias, construção de residências e expansão da urbanização em direção às áreas 

por onde os gasodutos passam, o modelo proposto será para situações de 

planejamento e gerenciamento em um horizonte de curto e médio prazo. Para este 

período, as taxas de falha associadas aos gasodutos podem ser consideradas 

relativamente constantes. Em caso contrário, novas avaliações de risco precisarão ser 

feitas considerando todas as mudanças nestas variáveis, incluindo mudanças nas 

taxas de falha associadas ao tempo de operação dos gasodutos. 

4.  Será considerado aqui que a dinâmica de vazamentos em gasodutos se apresenta de 

forma que a ocorrência de um cenário acidental em um segmento de um gasoduto 

não influenciará a ocorrência do mesmo ou de outro cenário em algum outro trecho. 

5. A estrutura de preferências do decisor para cada critério atende aos axiomas da 

Teoria da Utilidade, ou seja, os axiomas da Completeza, Transitividade, Dominância 

e Arquimediano.  

6. Será assumido, como apresentado anteriormente, que a racionalidade do agente de 

decisão requer um mecanismo de agregação não-compensatória para avaliação inter-

critério (entre as dimensões dos riscos) dos trechos ou segmentos de gasoduto. Neste 

caso, torna-se inadequado o uso de uma função global de síntese, e bastante útil a 
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abordagem não-compensatória do método ELECTRE TRI para oferecer suporte ao 

processo decisório em questão.  

Acerca das hipóteses acima apresentadas, embora elas se tornem delimitadoras quando da 

aplicação do modelo, as mesmas se mostram realistas. No caso do uso completo de Teoria da 

Decisão para avaliação conjunta das múltiplas dimensões de risco, ter-se-ia a abordagem de 

critério único de síntese, com racionalidade compensatória. Entretanto, vários trabalhos 

mostram que esta abordagem pode não ser adequada (Almeida 2002; Almeida 2005; Almeida, 

2006). Também se pode acrescentar a grande dificuldade das pessoas para compreender os 

procedimentos de elicitação de funções utilidade em geral, especialmente quando são 

agregados vários atributos, o que claramente pode ser visto em Souza (2007). 

Por esta razão, há várias propostas na literatura para evitar o uso de abordagens 

inadequadas. Estas propostas são feitas visto que não é cientificamente correto aplicar-se 

hipóteses que não condizem com a realidade, como seria o caso de impor comparabilidade 

absoluta (primeiro axioma da Teoria da Decisão) na avaliação inter-critério, quando na 

realidade isso não é aceito por muitos decisores. Edwards & Barron (1994) falam desta 

limitação da Teoria da Decisão acarretando um maior erro de elicitação do que poderia ser o 

erro de modelagem com modelos mais simples. Naquele caso, os autores propõem o uso do 

modelo aditivo, simplificando-se a elicitação dos parâmetros. Este trabalho apresenta um 

grande avanço no processo de modelagem com uma proposta mais realista, cujas delimitações 

de abordagem não-compensatória evitam procedimentos muito mais restritivos. 

Diante destas observações, uma vez que um valor de risco é obtido para cada trecho em 

cada critério, procede-se à aplicação do método ELECTRE TRI para classificação de cada 

trecho ou segmento de gasoduto em uma categoria hierárquica de risco. 

Deve-se levar em consideração que, com a expansão da malha dutoviária, novos trechos 

deverão ser individualizados e classificados. Dessa forma, o modelo é elaborado de modo que 

a inserção de novos trechos, decorrentes da instalação de novos gasodutos, do prolongamento 

de antigos ou da construção de novas ramificações, se faz sem modificar a classificação dos 

trechos remanescentes, adequando-se e a uma possível expansão da rede de gasodutos. 

4.5 A estrutura do modelo de decisão 

O modelo multicritério para classificação de trechos de gasodutos em categorias de 

risco decorrentes de acidentes com vazamentos de gás natural precisa fazer parte, em um 

contexto mais amplo, de um processo de avaliação multicritério de riscos. Uma estrutura 
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proposta para esse processo, de tal forma que sejam fornecidas as condições para aplicação do 

modelo de classificação em questão, é apresentada no fluxograma apresentado na Figura 4.1 

adiante. As etapas desse processo são abordadas abaixo: 

 
Figura 4.1 – Estrutura do modelo multicritério para avaliação de riscos e classificação de trechos de gasodutos 

Fonte: O Autor 
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4.5.1 Identificação do agente de decisão 

A etapa inicial do modelo é a identificação do decisor ou agente de decisão. Segundo 

Gomes et al. (2006), decisores são pessoas ou grupos de pessoas que influenciam no processo 

de decisão de acordo com as relações que estabelecem e com os juízos de valor que 

representam suas preferências e percepções, tendo o poder e a responsabilidade de ratificar 

uma decisão e assumir as suas conseqüências.  

No contexto do problema em estudo, em que o modelo se propõe a servir de ferramenta 

para o gerenciamento de riscos de gasodutos em operação, será identificado como decisor o 

gerente de operação, manutenção ou de segurança do gasoduto, ou o responsável pela 

“palavra final” acerca da classificação dos seus trechos.  

Com este decisor, se fará o processo de elicitação de preferências através da construção 

de funções utilidade. Dessa forma, não são considerados neste modelo processos de decisão 

em grupo com a comunidade ou com uma equipe de técnicos, para os quais modelagens mais 

complexas de integração de preferências se fazem necessárias. 

4.5.2 Determinação do conjunto de alternativas 

Como esclarecem Jo & Ahn (2005), as taxas de falha de gasodutos (e conseqüentemente 

as probabilidades de falha e os riscos de acidentes) variam em função de diferentes fatores ao 

longo da rota dos mesmos, tais como as características do solo, a qualidade do revestimento 

polimérico dos dutos, extensão, diâmetro, pressão, a presença e qualidade da proteção 

catódica, a idade do gasoduto etc.  

Adicionam-se ainda a esses fatores a heterogeneidade das condições da superfície 

adjacente ao gasoduto, no que tange a aspectos como população, edificações, vegetação e uso 

do solo. Henselwood & Phillips (2006) ressaltam a influência deste último fator sobre a 

probabilidade de ignição do gás natural vazado, exemplificando que a mesma é maior em 

áreas industriais que em áreas rurais devido à maior concentração de fontes de ignição 

associadas a esse tipo de uso do solo. 

Dessa forma, Jo & Ahn (2005) afirmam que, para avaliação de risco em gasodutos, é 

útil que estes últimos sejam divididos em seções à medida que variem suas condições ao 

longo do seu trajeto. Segundo Henselwood & Phillips (2006), através da compreensão das 

ameaças presentes em cada segmento de gasoduto pode-se desenvolver estratégias eficazes 

para a mitigação de riscos. 
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Dessa forma, esta etapa do modelo corresponde à individualização dos trechos do 

gasoduto em estudo, estabelecendo-se um conjunto A = {a1, a2, a3,..., an} de alternativas. Este 

é um conjunto discreto e corresponde à reunião de todos os trechos distintos por suas 

características, que quando somados, totalizam a extensão do gasoduto em análise, e para os 

quais se deseja estabelecer uma adequada categoria de riscos a fim de que medidas próprias 

de prevenção, supervisão, controle e manutenção sejam adotadas observando-se, para isso, os 

múltiplos critérios e as preferências do decisor.  

Analisando a problemática na qual o modelo se insere (Roy, 1996), deve-se perceber 

que o mesmo não se propõe a escolher uma melhor dentre as alternativas, ou apenas a ordená-

las, mas a designar estas últimas a grupos de características similares, que neste caso, 

correspondem a categorias de risco. Enquadra-se, portanto, em uma problemática de 

classificação. Essas alternativas correspondem a todos os segmentos ou seções nas quais um 

gasoduto pode ser adequadamente dividido, ou em que uma rede de gasodutos pode ser 

teoricamente seccionada. Cada segmento deve apresentar características uniformes quanto a 

aspectos como profundidade, diâmetro, pressão operacional, espessura, revestimento 

polimérico, proteção catódica, densidade populacional da área de entorno, instalação sob área 

industrial, residencial ou florestal etc. A individualização de trechos a distâncias 

eqüidistantes, como a cada 100 metros de extensão de gasoduto, como feito por Henselwood 

& Phillips (2006), pode não refletir adequadamente variações nessas características. Dessa 

forma, a cada mudança em qualquer um destes fatores, de maneira que se configurem novas 

circunstâncias operacionais, estruturais ou ambientais, um novo trecho de gasoduto deve ser 

individualizado, pois se terá distintas distribuições de probabilidade sobre os cenários e sobre 

as dimensões de conseqüência ou impacto. 

4.5.3 Identificação dos perigos e cenários acidentais 

Nesta etapa do modelo, são levantados todos os possíveis estados da natureza, ou seja, o 

conjunto ={θ}. Estes estados correspondem a uma descrição de todos os possíveis cenários 

que podem ocorrer quando de um vazamento acidental de gás natural. Um conjunto de 

incertezas relacionadas ao modo de falha do gasoduto, à presença de uma fonte de ignição, à 

existência de barreiras de confinamento, à existência de correntes de vento no local do 

vazamento etc. dispararão mecanismos probabilísticos que influenciarão a ocorrência desses 

cenários, que por sua vez afetarão as probabilidades de ocorrência dos impactos decorrentes 

do acidente. 

Θ
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As combinações de todos os fatores representados na Figura 3.9 (pág. 67) e que 

levariam a um conjunto vetorial de estados da natureza serão aqui representadas pelos 

cenários acidentais delas decorrentes. Embora possa ser tomada como base a árvore de 

eventos representada na figura citada, elaborada para acidentes em gasodutos, algumas 

hipóteses simplificadoras podem ser assumidas em relação a acidentes com dutos de gás 

natural. Segundo Jo & Ahn (2005), investigações de acidentes reais nestes últimos mostram 

que as conseqüências são dominadas por um pequeno conjunto de cenários como explosões e 

jatos de fogo. Dada a sua densidade menor que a do ar, o gás natural disperso em um 

vazamento flutua rapidamente, não se acumulando em ambientes abertos próximos à 

superfície. Como afirmam Jo & Ahn (2005), a ocorrência de um flash fire de gás natural 

devido a uma ignição retardada é muito baixa, e suas conseqüências, pequenas. Por sua vez, a 

ocorrência de uma UVCE desse combustível provoca uma sobrepressão que é negligenciável. 

Dessa forma, esses cenários, tanto para falha por ruptura como para falha por furo, podem ser 

desconsiderados, embora, em conformidade com a literatura, o cenário de flash fire na árvore 

de eventos de um vazamento acidental de gás seja mantido (Skavounos & Rigas, 2006). 

Uma outra hipótese a ser considerada é que a proporção de gás sulfídrico presente no 

gás transportado é desprezível ou inexistente, considerando a composição do gás transportado 

pelas companhias de transporte e distribuição no Brasil composta em mais de 95% de seu 

volume apenas por metano e etano (CEGAS, 2006; COMGAS, 2006a; COPERGAS, 2006). 

Estas proporções são semelhantes às apresentadas pela Copergas (2006) e representadas na 

Figura 3.2 (pág.42). Assim, é possível desconsiderar o perigo de acúmulo ou dispersão de gás 

tóxico, uma vez que os componentes do gás natural transportado por estas companhias não 

apresentam elevada toxicidade e são fiscalizados pelas agências reguladoras. 

Por fim, um acúmulo de gás natural pode permanecer sem ignição até que este se 

encontre entre seus limites de inflamabilidade, quando um cenário de CVCE pode ocorrer, ou 

até que o gás sofra dispersão. Dessa forma, uma última hipótese a ser considerada na 

identificação dos cenários acidentais é a consideração do estado de acúmulo de gás como 

transitório, e sua incorporação aos cenários de CVCE e de dispersão. Com isso, obtêm-se a 

seguinte árvore simplificada de eventos para o caso de vazamentos de gás natural a partir de 

gasodutos, ilustrada na Figura 4.2: 
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Figura 4.2 – Árvore de eventos simplificada para vazamento de gás a partir de gasodutos  

 Fonte: o Autor 

Assim, como ilustrado na Figura 4.2, o modelo apresenta um conjunto }{θ=Θ de dez 

possíveis estados da natureza, cinco associados à ocorrência de uma ruptura e cinco 

associados à ocorrência de um furo, que correspondem aos possíveis e significantes cenários 

decorrentes de um vazamento de gás natural a partir de gasodutos, a saber: 

1. θ1k: Detonação ou deflagração; 

2. θ2k: Bola ou jato de fogo; 

3. θ3k Explosão de nuvem de vapor confinado (CVCE); 

4. θ4k: Ocorrência de um flash fire; 

5. θ5k: Dispersão de gás. 

Onde θjk corresponde aos possíveis cenários associados a um falha do gasoduto, (j 

=1,2,3,4,5; k= R,F), como pode ser visto na Figura 4.2. 

Note-se a distinção entre cenários decorrentes de ruptura ou furo do gasoduto, visto que, 

por exemplo, a radiação térmica de um jato de fogo formado em uma ruptura é maior que a 

decorrente de um furo, aumentando-se esta diferença à medida que a razão diâmetro do duto - 

diâmetro do furo aumenta. Com isso, as distribuições de probabilidade sobre os valores das 

conseqüências humanas, ambientais e financeiras dos acidentes também variarão. 

4.5.4 Estimação das probabilidades dos cenários acidentais – π(θ) 

Neste modelo, a estimação das probabilidades dos cenários acidentais, apresentados na 

seção anterior, corresponde ao que na Teoria da Decisão é conhecido como conhecimento 
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sobre a distribuição de probabilidade a priori nos estados da natureza, ou simplesmente, 

conhecimento a priori, representado por π(θ). Estas probabilidades podem ser obtidas de duas 

maneiras: 

1. Através da elicitação do conhecimento a priori de especialistas (Campello de Souza, 

2002); 

2. Baseando-se em dados históricos sobre acidentes e vazamentos (Papadakis, 1999). 

A primeira maneira é decorrente da hipótese bayesiana, segundo a qual um decisor ou 

especialista em gasodutos de transporte ou distribuição de gás natural pode expressar seus 

conhecimentos acumulados através de uma distribuição de probabilidade sobre θ (Campello 

de Souza, 2002). Segundo o Princípio de Bayes, esse conhecimento pode ser manejado 

quantitativamente e sistematicamente, e a distribuição de probabilidade proveniente do 

mesmo pode ser tratada formal e computacionalmente (Campello de Souza, 2002). Este 

procedimento fundamenta-se em um arcabouço teórico bem estruturado, e alguns protocolos 

para elicitação de conhecimento a priori podem ser encontrados na literatura, como o método 

dos intervalos equiprováveis de Raiffa (1970) e o protocolo apresentado por Lins e Campello 

de Souza (2001), que incorpora o conceito de vagueza e se ajusta à elicitação de 

probabilidades imprecisas pela consideração de famílias de distribuições a priori.  

Uma outra forma para a obtenção de probabilidades é o uso de dados históricos sobre 

vazamentos encontrados em bases de dados nacionais e internacionais, prática bastante 

utilizada na literatura da área (Papadakis, 1999; Jo & Ahn, 2005; Henselwood & Phillips, 

2006; Slkavounos & Rigas, 2006). Com base nestas fontes de dados, faz-se uso de freqüências 

como estimativas de probabilidades, tendo como unidade o número de ocorrências por 

quilômetro e por ano (ocorrências/km*ano).  

Um conjunto suficiente de dados históricos sobre acidentes e vazamentos em dutos de 

gás natural ainda não existe ou não está disponível no Brasil. Aliado à baixa freqüência destes 

eventos, dentre outros motivos, está o tempo relativamente pequeno de existência de 

gasodutos no país e a ainda modesta malha de transporte e distribuição de gás, se comparada 

às redes de gasodutos dos Estados Unidos e às da Europa. Por essa razão, a estimativa das 

probabilidades de falha em dutos de gás natural fica geralmente atrelada aos bancos de dados 

de outros países ou internacionais, destacando-se as seguintes bases (Papadakis, 1999): 

1. Base de dados de incidentes da European Gas Incident Data Group (EGIG): 

Apresenta um conjunto de dados de incidentes em gasodutos de transporte de gás 
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natural, coletados desde 1970 e fornecidos por doze das maiores companhias de 

transporte de gás, participantes do EGIG (EGIG, 2005); 

2.  Base de dados do Departamento de Transporte dos Estados Unidos (US DOT), que 

reúne dados de incidentes em dutos, instalados em terra e no mar, de gás e de 

líquidos perigosos. Os dados são coletados pelo Office of Pipeline Safety com todas 

as companhias de transporte e distribuição desde 1970 (Papadakis, 1999; DOT, 

2006). 

3. Base MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service): Semelhante à base do US 

DOT, é uma base de dados com registros de incidentes envolvendo materiais 

perigosos, incluindo gás natural. Os dados são armazenados pela AEA Technology 

plc, em benefício do Health and Safety Executive (HSE), do Reino Unido 

(MHIDAS, 2006).  

Estes são os principais bancos de dados utilizados para a realização de avaliações 

estatísticas com o propósito de, através de freqüências, estimar as probabilidades π(θ) dos 

cenários acidentais relacionados a um vazamento de gás natural a partir de gasodutos. 

Considerando que os eventos de cada nível da árvore de eventos da Figura 4.2 são 

independentes, a probabilidade de ocorrência do cenário de θjk pode ser obtida através do 

produto das probabilidades dos ramos, nos diversos níveis, que o geraram. 

Deverá ser estimado um πi(θjk) para cada trecho i de gasoduto. Isso se dá pelo fato de 

que as probabilidades de ocorrência dos diversos cenários acidentais variarão entre os 

diferentes trechos de um gasoduto, visto que a aglomeração de estruturas confinantes (como 

edifícios), a circulação de correntes de vento e a existência de fontes de ignição são 

heterogêneas entre regiões residenciais, industriais, urbanas, rurais etc. (Henselwood & 

Phillips, 2006). Dessa forma, deverá se estimada uma distribuição de probabilidade sobre os 

cenários acidentais para cada segmento do gasoduto em estudo. 

4.5.5 Análise da exposição dos objetos de impacto 

Nessa etapa do modelo, para cada cenário acidental e trecho ai do gasoduto são 

realizadas simulações, por modelagens matemáticas e aplicações computacionais, dos valores 

das variáveis que relacionam a fonte de perigo (um vazamento em um trecho de um gasoduto) 

e os possíveis objetos receptores circunvizinhos. Estimam-se, com isso, possíveis impactos 

ambientais, os danos a propriedades e os efeitos à saúde e segurança das pessoas expostas à 
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dispersão de gás, a chamas, ao calor ou a explosões, a depender da complexidade dos modelos 

de simulação assumidos. Para isso, são utilizadas ferramentas computacionais especializadas, 

algumas das quais são apresentadas por Arnaldos et al. (1998), Dziubinski et al. (2006) e 

Sklavounos & Rigas (2006). Os modelos apresentados por esses e outros autores (Jo & Ahn, 

2002) fazem uso de um conjunto de equações diferenciais que associam a taxa de saída do 

gás, a velocidade e direção do vento, a distância de uma fonte de ignição e outros parâmetros 

para estimar a área ou zona de perigo associada a um vazamento acidental em gasodutos.  

Segundo Dziubnski et al. (2006), uma zona de perigo é uma região na qual os efeitos 

físicos de um perigo ultrapassam limiares críticos, induzindo impactos negativos em pessoas, 

em propriedade e no meio ambiente. Jo & Ahn (2002) utilizam como limiar uma intensidade 

de radiação térmica de 15kW/m2. Sklavounos & Rigas (2006) salientam que a consideração 

dos efeitos de acidentes sobre seres humanos faz com que as zonas de perigo tornem-se 

maiores que aquelas relacionadas apenas aos danos a propriedades. Isso se dá pelo fato de que 

os limiares críticos de impacto sobre pessoas são menores que aqueles relacionados a 

propriedades.  

Com base em curvas de distância de perigo, como as apresentadas anteriormente na 

Figura 3.17 (pág. 90), construídas assumindo cenários de condições atmosféricas, modos de 

falha e valores críticos de radiação térmica determinados, pode-se construir zonas de perigo 

ao redor de um ponto de falha em um gasoduto, como ilustrado na Figura 4.3. O raio em cada 

cenário corresponde à distância de perigo estimada nesta etapa do modelo. 

 
Figura 4.3 – Zonas de perigo ao redor de um ponto de vazamento acidental em um gasoduto. 

 Fonte: Adaptado de Dziubinski et al. (2006) 

Com o propósito de simplificar os esforços de obtenção de zonas de perigo distintas para 

cada par de trecho e cenário, e realizando assim uma avaliação conservadora dos riscos 
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envolvidos, uma possível abordagem a ser adotada é a consideração da mais crítica zona de 

perigo para cada trecho, associada ao pior cenário acidental que pode ocorrer naquele 

segmento. Esse cenário geralmente corresponde a um jato horizontal de fogo decorrente de 

uma ruptura do gasoduto, sendo a zona de perigo associada a um valor limite de radiação 

térmica. 

4.5.6 Elaboração do Conjunto de Payoffs (Ph,Pa,Pf) 

Estimadas zonas de perigo associadas aos diversos cenários acidentais em cada trecho, 

obtêm-se, através de análises de vulnerabilidade e de modelos de propagação do gás e de 

chamas, um conjunto de possíveis conseqüências (impactos) ou payoffs. Estas possíveis 

conseqüências são decorrentes do transporte de calor e energia através de gás aquecido, 

chamas ou de explosões que atingem pessoas, imóveis, propriedades de terceiros, a estrutura 

do gasoduto, áreas de vegetação etc. 

Este modelo é caracterizado por três conjuntos de conseqüências relacionados às três 

dimensões de impacto que possíveis acidentes em gasodutos podem acarretar (Erkut & Verter, 

1998; Caputo & Pelagagge, 2002; ABNT, 2005; Brooker, 2005; Dziubinski et al., 2006). 

Estas naturezas de impacto, por sua vez, implicam em três dimensões de risco a serem 

exploradas como critérios do modelo de classificação. Os conjuntos de payoffs em questão 

envolvem as conseqüências humanas, ecológico-ambientais e financeiras decorrentes de 

acidentes com vazamentos de gás natural, e são representados respectivamente por Ph={ph}, 

Pa={pa} e Pf={pf}. 

O primeiro conjunto de conseqüências, Ph={ph}, é sem dúvida, o mais explorado na 

literatura (Erkut & Verter, 1998), sobretudo como o número de fatalidades devido à radiação 

térmica (Jo & Ahn, 2005) decorrente do vazamento de gás natural aquecido ou após ignição, e 

menos frequentemente, devido à da projeção de fragmentos em explosões (Bartenev et al., 

1996). Não é adequado, para esse conjunto de conseqüências, o uso de uma estimação 

monetária para avaliação de danos físicos. Tal atitude envolve uma discussão ética sobre o 

assunto, visto que conseqüências de ferimentos, danos à integridade física ou morte não são 

perdas que podem ser ressarcidas financeiramente. Um outro aspecto a considerar é que as 

conseqüências associadas a cada trecho nesta categoria possam ser estimadas pelo número de 

pessoas expostas a um nível igual ou superior a um patamar mínimo de radiação térmica, a 

partir do qual se observe a ocorrência de ferimentos, como queimaduras de primeiro ou 

segundo grau, e não necessariamente de mortes. Este é um critério mais conservador, porém 
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adequado quando está se tratando de impactos sobre seres humanos, visto que deve ser 

evitado qualquer tipo de dano físico sobre a população. Ainda assim, critérios como esse não 

conseguem traduzir as variações de vulnerabilidade intrínsecas entre as pessoas, decorrentes 

de diferenças de sexo, idade, porte físico, condições de saúde etc. 

O segundo conjunto de conseqüências do modelo, Pa={pa}, corresponde aos impactos 

ambientais decorrentes de possíveis vazamentos de gás natural a partir de gasodutos. Como o 

gás natural apresenta densidade menor que a do ar e geralmente se dispersa rapidamente em 

ambientes não confinados, as conseqüências ambientais limitam-se geralmente a incêndios e 

queimadas em áreas de vegetação e vida selvagem. Na mesma situação que as conseqüências 

humanas, os efeitos de possíveis queimadas sobre a vegetação, sobre a integridade de espécies 

animais e sobre o equilíbrio da biodiversidade de uma dada área não podem ser expressos por 

cifras monetárias. Além disso, o aumento da rigidez da legislação e da fiscalização ambiental 

tem tornado o gerenciamento desse tipo de conseqüência ainda mais crítico, de forma que 

acidentes de grandes proporções em gasodutos podem influenciar a opinião pública e 

impossibilitar a instalação de novos trechos.  Isso é extremamente negativo sobretudo no 

contexto brasileiro, onde o crescimento da demanda energética requisita uma continuada 

expansão da rede de gasodutos. 

Embora os impactos ecológico-ambientais decorrentes de acidentes com gás natural 

possam ser estimados por diversas variáveis indicadoras, envolvendo sobretudo a vida 

selvagem e os impactos ecossistêmicos de médio e longo prazo, uma medida para as 

conseqüências deste conjunto é a extensão em metros quadrados de vegetação destruída, 

razoavelmente relacionada à profundidade dos impactos ambientais provocados por esse tipo 

de acidente. 

O terceiro e último conjunto de conseqüências, Pf={pf}, corresponde aos desembolsos 

financeiros decorrentes dos prejuízos de um acidente em gasodutos de gás natural. Estes 

podem sofrer estimação monetária direta, e correspondem à perda esperada de receitas por 

interrupção do fornecimento; aos gastos esperados com mão-de-obra, equipamentos e 

matéria-prima para substituição de tubulações; aos prejuízos associados com a recuperação de 

prédios, casas, edificações de propriedade pública etc; a multas por danos ambientais e a 

indenizações por mortes e danos físicos a pessoas atingidas; indenizações por danos a 

propriedades de terceiros, incluindo a plantações e criações de animais etc. Este conjunto de 

conseqüências corresponde aos impactos sentidos mais diretamente nos cofres das 
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companhias de gás, podendo comprometer o equilíbrio financeiro das mesmas a depender das 

proporções dos acidentes.  

4.5.7 Elicitação das funções utilidade sobre os conjuntos de conseqüências  

Segundo Erkut & Verter (1998), a maioria das pessoas julga que eventos nocivos com 

baixa probabilidade e grandes valores de conseqüências são mais indesejáveis que eventos 

com alta probabilidade e baixos valores de conseqüências, mesmo que os valores esperados 

das conseqüências dos dois eventos sejam os mesmos. Entretanto, a representação tradicional 

do risco como probabilidades ou produto de probabilidades por valores de conseqüências não 

consegue refletir essa atitude de aversão, embora a mesma prevaleça em decisões envolvendo 

substâncias perigosas. Nesse contexto, o uso das funções utilidade sobre as conseqüências em 

lugar dos próprios valores das conseqüências (que caracterizam uma atitude de neutralidade 

em relação ao risco) permite incorporar a aversão do decisor ao risco de obter maiores perdas 

decorrentes de acidentes com vazamentos de gás natural. 

Sob uma abordagem de síntese, (com uso apenas da Teoria da Decisão), se a 

racionalidade do decisor for compensatória e houver absoluta comparabilidade inter-critério 

(ou seja, entre as dimensões de impacto), procede-se à elicitação da função utilidade 

. Entretanto, tem-se aqui um processo extremamente complexo de modelagem 

de preferências que considera como o decisor deve realizar trade-offs entre conseqüências 

humanas, ambientais e financeiras, estabelecendo compensações sobre as quais, diante de 

restrições éticas e técnicas, o mesmo pode não ter condições de analisar e informar. Dessa 

forma, é assumida neste trabalho uma racionalidade inter-critério não compensatória, 

apresentada por muitos decisores, e são utilizadas as utilidades unidimensionais para o cálculo 

dos riscos em cada dimensão de impacto, que servirão como input para a construção de 

relações não-compensatórias de sobreclassificação que permitam designar cada trecho de 

gasoduto a uma categoria de risco. Embora esse procedimento possa desconsiderar possíveis 

interações entre as dimensões de conseqüências, que afetem a estrutura do modelo no que 

concerne aos julgamentos de preferência de um decisor, o modelo proposto neste trabalho é 

desenvolvido para situações em que estas interações possam ser razoavelmente 

desconsideradas. Abre-se mão de maior rigor no processo de modelagem para obterem-se 

maiores ganhos no processo de elicitação das preferências do decisor (Edwards & Barron, 

1994). 

),,( fah pppu

 113



Capítulo 4 O Modelo Multicritério Proposto
 

Como o valor mínimo dos impactos nas três dimensões de conseqüências é zero, e como 

é possível estimar aproximadamente um valor máximo dentro de uma zona de perigo 

delimitada ao redor de um trecho de gasoduto, a elicitação da função utilidade do decisor 

frente a cada um dos três conjuntos de payoffs pode ser realizada sobre um intervalo fechado 

de conseqüências. Este intervalo fica delimitado, à esquerda, por uma conseqüência nula (não 

houve impactos) e à direita, pela maior das máximas conseqüências estimadas para cada 

trecho. Embora o conjunto Ph={ph} seja discreto e enumerável (visto que pessoas sucumbem 

a uma fatalidade ou não, se ferem ou não se ferem, há apenas uma dicotomia), os conjuntos 

Ph={ph}, Pa={pa} e Pf={pf} podem ser razoavelmente considerados como contínuos para fins 

de estimação da função utilidade.  

Recomenda-se, neste modelo, o procedimento de levantamento da função utilidade, 

adequado a problemas com um número elevado de conseqüências (Gomes et al., 2006). Com 

esse procedimento, a partir da utilidade de algumas conseqüências humanas, ambientais ou 

financeiras, ajusta-se uma curva cuja equação possibilita determinar a utilidade de qualquer 

conseqüência nos conjuntos Ph={ph}, Pa={pa} e Pf={pf} respectivamente.  

Uma função utilidade bastante encontrada na prática é a função utilidade exponencial 

(equação 4.1) (Keeney & Raiffa, 1976; Almeida, 2005), para a qual valores maiores de uma 

dada conseqüência P são muito mais indesejáveis para um agente de decisão que valores 

menores. 

PKePU 1)( −=                (4.1) 

4.5.8 Estimação das funções conseqüência - P(p | θjk, ai) 

Em um acidente decorrente de um vazamento de gás natural, não é possível antever 

deterministicamente quais as conseqüências, de distintas naturezas ou dimensões, que podem 

ser obtidas após a ocorrência de uma ruptura ou um furo seguida da liberação de gás de dentro 

da tubulação. O exato valor dos diferentes impactos é sempre incerto. Como citado nas etapas 

de identificação de cenários acidentais e de análise da exposição dos objetos de impacto, um 

conjunto de incertezas governa as variáveis que concorrem para a concretização de resultados 

(ou conseqüências) que para o problema em estudo, são todas indesejáveis. A ocorrência de 

um furo ou ruptura no duto, de uma corrente de vento e sua velocidade e direção, o fluxo de 

saída do gás, a presença e distância de uma fonte de ignição, de pessoas nas proximidades do 

ponto de falha, o acúmulo de gás em espaços do subsolo ou em edificações etc., enfim, 

diversos fatores influenciam a geração de conseqüências. 
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Dessa forma, numerosas variáveis, cujo comportamento não é possível determinar a 

priori, influenciam probabilisticamente as conseqüências que serão obtidas após um 

vazamento de gás natural, de forma que esse conjunto de fatores (aqui denominados de 

“natureza” ou “mundo”, uma linguagem característica da Teoria da Decisão) poderá levar à 

ocorrência de diferentes números de pessoas feridas, de hectares de vegetação destruídos e de 

montantes pecuniários perdidos, cada um com uma dada probabilidade ou chance.  

Assim, estimada uma área de perigo associada a cada trecho, é levantada nesta etapa 

uma distribuição de probabilidade sobre os possíveis valores dos três conjuntos de 

conseqüências determinísticas Ph={ph}, Pa={pa} e Pf={pf} para cada par de trecho de 

gasoduto e cenário. A probabilidade de se obter uma dada conseqüência ph (um dado número 

de pessoas feridas) dado que ocorreu um θjk (um dos dez cenários acidentais listados na 

Figura 4.2) em um trecho ou segmento ai será representada por P(ph | θjk, ai), sendo essa 

distribuição P conhecida como função conseqüência. Raciocínio análogo pode ser feito para a 

função conseqüência ambiental e financeira. Com estas distribuições procurar-se-á, então, 

tratar as incertezas presentes no problema.  

4.5.8.1 A independência entre as conseqüências 

A questão da independência entre as variáveis aleatórias Ph, Pa e Pf  não tem relevância 

para o modelo aqui proposto, visto que no ELECTRE TRI, método não-compensatório aqui 

utilizado para avaliação inter-critério dos trechos de gasoduto, as probabilidades conjuntas 

não precisam ser obtidas. Com o uso deste método, que não realiza a agregação de 

desempenhos entre dimensões de risco em uma medida única de síntese, são tomados como 

input para o processo de classificação os riscos unidimensionais. Em outras palavras, as 

perdas esperadas humanas, as perdas esperadas ambientais e as perdas esperadas financeiras 

associadas a cada trecho. Dessa forma, fazem-se necessárias apenas as probabilidades 

marginais P(ph | θjk, ai), P(pa | θjk, ai) e P(pf | θjk, ai). 

No entanto, aprofundando esta questão neste trabalho, far-se-á uma maior explanação 

acerca da independência entre as conseqüências, caso venha ser utilizado, em outro trabalho, 

um outro tipo de modelagem. 

Dentro de uma abordagem de síntese (com uso apenas da Teoria da Decisão) das 

dimensões de impactos acidentais decorrentes de vazamentos em gasodutos, a estimação da 

perda associada a cada par de cenário acidental e trecho de gasoduto é dada por: 

∫
∈

−=−=
Pp

fahijkfahijkfahijk dppppuapppPapppPuaL ),,(),|,,()),|,,((),( θθθ           (4.2) 
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Onde ),|,,( ijkfah apppP θ corresponde à distribuição de probabilidade conjunta sobre os 

valores de conseqüências humanas (ph), ambientais (pa) e financeiras (pf) decorrentes da 

concretização de um cenário acidental jkθ  em um trecho . Para estimar estas probabilidades 

conjuntas, faz-se necessário estimar um conjunto de distribuições de probabilidade 

condicionais, tais como 

ia

),,,|( ijkfah apppP θ , ),,|( ijkfa appP θ  e ),|( ijkf apP θ . 

No caso de situações onde se estuda, por exemplo, os impactos decorrentes da explosão 

de uma bomba atômica em cada trecho de gasoduto, obviamente as variáveis aleatórias Ph, Pa 

e Pf serão correlacionadas, visto que o raio da zona de perigo de uma bomba termonuclear é 

extenso o suficiente para abranger distintas áreas e provocar, simultaneamente, grandes 

impactos de mortes e ferimentos humanos, devastações ambientais e prejuízos financeiros 

relacionados a destruições materiais, interrupções de produção industrial e de abastecimento 

de gás e energia etc. 

Entretanto, situações como esta, onde existe uma forte correlação entre as 

conseqüências humanas, ambientais e financeiras, não se enquadram em todos os contextos. 

Tal correlação é quase impossível em acidentes relacionados a trechos de gasodutos, cuja 

modelagem é realizada neste trabalho. Levando em consideração que os raios das zonas de 

perigo associadas aos trechos e aos cenários acidentais da figura 4.2 (pág. 107) são da 

dimensão de dezenas de metros, sobretudo para gasodutos de pequeno diâmetro e pressão, 

com os dutos de distribuição, os valores de conseqüências ph, pa e pf não serão 

necessariamente proporcionais em cada trecho. 

Considerando que os raios de perigo são da grandeza de algumas dezenas metros, a 

zona de perigo em cada trecho envolverá, na maioria dos casos, uma área com uma ocupação 

específica da superfície, por exemplo, apenas uma área de concentração industrial ou 

comercial, ou uma área residencial, ou uma área de vegetação etc, abrangendo em alguns 

casos áreas mistas. Com isso, um acidente em uma área comercial pode acarretar, por 

exemplo, baixos impactos ambientais, altos impactos humanos, e médios financeiros; um 

acidente em uma área descampada, às margens de uma rodovia que leva a clientes industriais, 

provavelmente acarretará baixos impactos humanos e ambientais, mas pode trazer altos 

impactos financeiros; vazamentos acidentais em áreas industriais com grande probabilidade 

provocam grandes impactos financeiros, mas podem provocar baixos impactos ambientais e 

baixos ou médios impactos humanos, estes últimos a depender da concentração demográfica 

nas proximidades das instalações do duto. Por sua vez, acidentes em áreas próximas a 

vegetações preservadas podem ocasionar altos impactos ambientais, baixos humanos, e altos 
 116



Capítulo 4 O Modelo Multicritério Proposto
 

ou baixos impactos financeiros, a depender dos clientes interrompidos a jusante. Uma 

representação meramente ilustrativa desse aspecto é feita na Figura 4.4 abaixo.  

 
Figura 4.4 – Ilustração de zonas de perigo em áreas com diferentes tipos de ocupação 

 Fonte: O Autor 

Dessa forma, pode-se perceber que a combinação das conseqüências humanas, 

ambientais e financeiras se dá de forma aleatória e independente, em função das 

particularidades geográficas de cada trecho, de forma que as probabilidades P(ph | θjk, ai), P(pa 

| θjk, ai) e P(pf | θjk, ai) podem ser estimadas independentemente. 

4.5.8.2 Estimação das funções-conseqüência sobre seres humanos- P(ph | θjk, ai) 

No que tange aos efeitos dos impactos de um acidente com vazamento de gás natural 

sobre seres humanos, Hockey & Rew (1996) afirmam que as pessoas não reagem da mesma 

forma a um dado nível radiação térmica, nem a diferentes níveis dessa radiação. Uma hipótese 

assumida é que a distribuição das respostas individuais a esse tipo de radiação, sobretudo à 

infravermelha, é gaussiana (Hockey & Rew;1996; Jo & Ahn, 2005). Com o objetivo de tornar 

a curva dessas respostas mais fácil de ser interpretada, pesquisadores, sobretudo da área 

médica, desenvolveram transformações como a probit, que associa o nível de radiação 

térmica à probabilidade de ocorrência de um determinado dano físico em uma pessoa, 

comumente uma fatalidade. 

As equações probit relacionam a probabilidade P, ao probit Y através da integração 

apresentada na equação 4.3 (Hockey & Rew;1996): 

dteP
Y t

∫
−

∞−

−
⋅=

5
2

2

2
1
π

                         (4.3) 
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Y é considerado como uma variável aleatória gaussiana de média 5 e variância 1, e está 

relacionada com a probabilidade P pela equação 4.3. Uma forma geral da equação que 

explicita o valor de Y é exibida na equação 4.4:  

)ln(21 VkkY +=                                      (4.4) 

Onde V é a variável causativa, como a dose de carga térmica absorvida pelo indivíduo, a 

percentagem da área queimada do corpo etc. k1 e k2 são constantes empíricas que refletem a 

susceptibilidade das pessoas a uma dada carga nociva de radiação.  

Quando o significado de V corresponde a uma carga térmica absorvida por um 

indivíduo, esta variável  pode ser calculada pela expressão 4.5 (Jo & Ahn, 2005):  

3/4ItV ⋅=                                (4.5) 

Onde : 

t é o tempo de exposição em segundos; 

I é o fluxo radiacional de calor (kW/m2); 

Substituindo o valor de V da expressão 4.5 na expressão 4.4, tem-se (expressão 4.6): 

)ln( 3/4
21 ItkkY ⋅+=                            (4.6) 

Embora, como afirmado anteriormente, a susceptibilidade à radiação térmica varie 

entre os indivíduos, são encontradas na literatura (Eisenberg et al., 1975; Tsao & Perry, 1979) 

valores experimentais para os parâmetros k1 e k2 da equação probit. Dentre estes, uma 

expressão conservadora para o cálculo da variável Y e da probabilidade de uma pessoa 

sucumbir a uma fatalidade decorrente de uma carga de radiação térmica é apresentada por 

Tsao & Perry (1979) através da equação 4.7: 

)ln(56,28,12 3/4ItY ⋅+−=                         (4.7) 

Diante da complexidade do fenômeno, para o cálculo da função conseqüência sobre 

seres humanos, serão assumidas neste modelo as seguintes hipóteses simplificadoras: 

• Considera-se que um valor de fluxo radiacional médio de calor (assumindo 

portanto um fluxo de calor constante), associado a cada cenário acidental, será 

emitido pelo gás que vaza em chamas sobre toda a zona de perigo associada ao 

trecho em que houve um acidente no gasoduto; 

θ

_

I
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térmica do gás em chamas, e não de fatalidades, caracterizando com isso uma 

postura mais conservadora no trato com o risco; 

• Considera-se também que a probabilidade de uma pessoa ser atingida pela radiação 

térmica decorrente de algum dos cenários acidentais e apresentar os danos físicos 

citados na hipótese anterior é constante e calculada pela equação 4.8: 

Pi ⋅⋅= ωαδ θ ,                              (4.8) 

Onde : 

o P é a probabilidade de uma fatalidade, obtida pela probit (expressões 4.3 e 4.7); 

o ω é um fator que retrata quantas vezes mais provável que uma fatalidade é a 

ocorrência de, no mínimo, queimaduras de primeiro ou de segundo grau (a 

depender do critério da companhia de gás) sobre pessoas expostas a um fluxo 

radiacional de calor I. ω deve ser estabelecido de forma que 1≤⋅Pω ; 

o i,θα corresponde a uma estimativa da probabilidade de, havendo um cenário 

acidental jkθ , uma pessoa, dentro da zona de perigo associada a um trecho em 

que houve o acidente, ser atingida pela radiação térmica emitida neste cenário; 

Destaca-se que este fator corresponde a um valor médio, visto que esta 

probabilidade dependerá da distância ao ponto acidental, do momento de 

ocorrência do acidente etc. 

• Como apontam Jo & Ahn (2005), a duração da exposição dos indivíduos depende de 

tantas circunstâncias que não seria possível estabelecer uma regra para avaliar o 

grau de queimaduras e danos físicos. Dessa forma, segundo orientação de Rausch et 

al. (1977) apud Jo& Ahn (2005), será considerado um valor de exposição de 30s 

acima do qual assumir-se-á que os indivíduos encontraram abrigo ou se desviaram 

da radiação térmica das chamas do gás. 

Com isso, desprezando os efeitos da comunicação e interação entre as pessoas e 

considerando que o ferimento de cada indivíduo em um cenário acidental corresponde a um 

ensaio independente de Bernoulli, P(ph | θjk, ai) pode ser modelada pela expressão 4.9: 

hh pnp

h

i
ijkh p

n
apP −−⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= )1(),|( δδθ                         (4.9) 

Onde : 
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ph é o número de pessoas com queimaduras de segundo grau (ou primeiro); 

δ  é a probabilidade de uma pessoa na zona de perigo ser atingida e sofrer esses danos; 

jkθ  corresponde ao cenário acidental em questão; 

ai é ao trecho do gasoduto em estudo; 

ni corresponde a número máximo estimado de pessoas a serem atingidas na zona de 

perigo associada a um dado trecho ai .

Uma estimativa conservadora para ni é número esperado de pessoas na zona de perigo 

no momento de máxima concentração populacional. Isto pode ser obtido pelo produto da 

densidade demográfica do trecho no dado momento com a área da zona de perigo em questão.  

4.5.8.3 Estimação das funções-conseqüência ecológico-ambientais- P(pa | θjk, ai) 

Para estimar as conseqüências sobre o meio ambiente decorrentes de um cenário 

acidental de vazamento de gás natural a partir de um gasoduto, não foram encontradas na 

literatura modelagens probabilísticas para o problema, visto que a avaliação de riscos em 

gasodutos concentra-se basicamente sobre fatalidades. 

Nesse sentido, considerando como indicador destes impactos ambientais a possível área 

de vegetação queimada em uma zona de perigo devido às chamas de um vazamento de gás 

natural, assume-se, por hipótese, que essa área é função da carga de energia liberada sobre a 

vegetação. Desconsiderando a influência de possíveis circunstâncias meteorológicas e 

topográficas, esse total será estimado pela expressão 4.10: 

)]exp(1[
_

, Qiia tISp ⋅⋅−−⋅⋅= θθλ                        (4.10) 

Onde : 

tQ é o tempo até que as chamas decorrentes da ignição do gás e da queima de material 

combustível sejam apagadas (segundos); 

θ

_
I é o fluxo radiacional médio de calor associado a um cenário acidental jkθ  (kW/m2); 

Si é a área de vegetação presente na zona de perigo associada ao trecho ai (m2) ou na 

qual esta última está inserida; 

i,θλ  é uma constante associada ao cenário e ao trecho(m2/kJ); 
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Neste modelo, o tempo de interrupção automática ti do fluxo de gás pela válvula a 

montante será considerado como aproximadamente 10 segundos (CEMAPPU, 2006). O 

tempo tQ até que as chamas das queimadas sejam apagadas (contendo portanto ti) será uma 

variável aleatória, cuja distribuição de probabilidade terá parâmetros que serão função do 
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cenário e trecho em estudo e da estrutura organizacional da companhia gerenciadora do 

gasoduto, no que tange às suas equipes de operação, manutenção e emergência. Nesse tipo de 

problema, onde busca-se dimensionar recursos e atuação de equipes de natureza emergencial, 

costuma-se usar distribuições como a exponencial ou a lognormal (Goldman & Slattery, 

1977). Será assumida portanto a hipótese de que esse tempo, semelhantemente à 

mantenabilidade de sistemas (Almeida, 2005), segue uma distribuição de probabilidade 

exponencial, com a função densidade de probabilidade apresentada na equação 4.11: 

Qi tu
iQ eutf ⋅−= ,

,)( θ
θ                        (4.11) 

Onde o parâmetro , função do trecho, do cenário acidental e da estrutura da empresa, 

corresponde ao inverso do tempo médio para o apagamento das chamas. Dessa forma, sendo a 

extensão de área de vegetação queimada (P

iu ,θ

a) uma variável aleatória contínua, função da 

variável aleatória TQ, de acordo com a expressão 4.10, tem-se: 
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Para os casos em que . Em caso contrário, e para os cenários de dispersão, onde não 

ocorre ignição do gás e degradação ambiental, 

0>iS

01),|( >∀=≤ aijkaa papPP θ . 

4.5.8.4 Estimação das funções-conseqüência financeiras- P(pf | θjk, ai) 

Semelhantemente às conseqüências sobre o meio ambiente, não foram encontradas na 

literatura concernente à avaliação de riscos em gasodutos abordagens probabilísticas para a 

estimação do montante de perdas financeiras decorrentes dos cenários acidentais abrangidos 

neste modelo. Para uma modelagem da função-conseqüência associada a essas perdas, são 

assumidas as hipóteses apresentadas para a estimação das funções-conseqüência ecológico-

ambientais. Considerando além do tempo tQ já apresentado, a seguinte variável: 

• tR: o tempo necessário, a partir de tQ, para a restauração regular do fluxo de gás pelo 

gasoduto. 

Assumem-se as seguintes hipóteses: 

• tR: é ki vezes maior que tQ, e esta constante de proporcionalidade pode ser estimada 

para cada trecho de gasoduto em estudo; 
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• O gasoduto apresenta uma vazão operacional estacionária Q de gás; 

• Cada trecho do gasoduto é delimitado por válvulas, que fecham assim que for 

detectada uma queda de pressão decorrente de um vazamento de gás; 

• Quando de um vazamento, todo o gás contido em um trecho isolado pelas válvulas 

será liberado para a atmosfera. 

Para estimar as perdas por faturamento cessante, faz-se uso da equação 4.13 para os 

cenários de furo do gasoduto: 

QiiiRiiQ tkQvdLvtRvtQvdLvtRvtF ⋅⋅⋅+
⋅

⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅+
⋅

⋅⋅+⋅⋅=
44

)(
22 ππ

         (4.13) 

Onde : 

F é o montante estimado de prejuízos por perda de receitas associados a um cenário 

acidental de vazamento de gás a partir de um trecho do gasoduto;  

v é um valor médio de venda do gás por m3; 

R é a taxa de liberação de gás a partir do furo (m3/s); 

ti é o tempo de interrupção do fluxo pelas válvulas, assumido como 10s; 

Li é o comprimento do trecho; 

d é o diâmetro do trecho de gasoduto em estudo; 

Q é a vazão regular do gás no gasoduto; 

ki é uma constante de proporcionalidade que associa tR a tQ. 

Para estimar as possíveis perdas por ressarcimento decorrentes da interrupção de 

produção dos clientes empresariais, faz-se uso da equação 4.14: 

QiiRQiQ tkwttwtW ⋅+⋅=+⋅= )1()()(                      (4.14)  

Onde wi é uma estimativa do valor de produção (em unidades monetárias por segundo) 

das empresas a jusante do trecho i que operam seus processos produtivos fazendo uso do gás 

exclusivamente proveniente do trecho onde houve a falha.  

Por fim, para estimar as perdas por danos a propriedades, multas e indenizações por 

danos físicos, assume-se a hipótese de que esses prejuízos, como os impactos ambientais, são 

proporcionais ao montante de energia liberado sobre a zona de perigo associada ao trecho, 

conforme a equação 4.15: 

QiQ tAItM ⋅⋅⋅= θβ
_

)(                               (4.15) 
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Onde : 

tQ é o tempo até que as chamas decorrentes da ignição do gás e da queima de material 

combustível sejam apagadas (segundos); 

θ

_

I é o fluxo radiacional médio de calor associado a um cenário acidental jkθ  (kW/m2); 

Ai é a área da zona de perigo relacionada ao trecho ai (m2); 

β  é uma constante de proporcionalidade ($/kJ).  

Dessa forma, os impactos financeiros, Pf , podem ser estimados pela equação 4.16 a 

seguir: 

)()()( QQQf TMTWTFP ++=                              (4.16) 

Como na modelagem dos impactos ambientais, será assumido que esse tempo TQ segue 

uma distribuição de probabilidade exponencial, com função densidade de probabilidade 

apresentada anteriormente na equação 4.11. Com isso, a função conseqüência para os 

impactos financeiros passa a ser representada pela f.d.p. da equação 4.17: 
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θ exp),|(                   (4.17) 

Onde: 

iiiii AIkQvkw ⋅⋅+⋅⋅++= θβξ )1(                   (4.18) 

iiii tRvkdLv ⋅⋅+
⋅

⋅⋅=
4

2πη                    (4.19) 

Ajustadas as distribuições de probabilidade das conseqüências humanas, ambientais e 

financeiras decorrentes da concretização de um cenário θjk em um trecho ai ,procede-se à 

estimação das utilidades destas distribuições para o cálculo subseqüente dos riscos. Em alguns 

casos, é necessário verificar a existência de imposições legais de critérios tradicionais de 

aceitabilidade, procedendo-se às abordagens de avaliação de riscos individuais e sociais 

apresentadas na literatura (Luria & Aspinall, 2003; Jo & Ahn, 2005; CETESB, 2006). Nestes 

casos, geralmente ocorrentes quando do licenciamento de gasodutos, toma-se o conjunto 

Ph={ph}não como o número de pessoas com um determinado nível de danos físicos, mas 

como o número de indivíduos que sucumbiram a uma fatalidade. Esta avaliação tradicional, 

que não é objeto de estudo deste trabalho, pode apontar trechos de gasodutos que já 

apresentem altos riscos sobre seres humanos, sendo assim alocados à mais alta categoria de 

risco estabelecida pela companhia gerenciadora do gasoduto. 
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4.5.9 Cálculo de U[P(p | θjk, ai)] 

De acordo com a Teoria da Decisão, risco é considerado como o valor esperado da 

perda. Por sua vez, a perda associada a uma alternativa ou ação ai quando a natureza assume o 

estado θjk  é definida formalmente pela expressão 4.20 abaixo: 

),|((),( ijkijk apPuaL θθ −=                    (4.20) 

Fazendo uso da propriedade apresentada equação 4.21 (Campello de Souza, 2002): 

∫
∈

==
Pp

p dppupPpuEPu )()()()(                   (4.21) 

Pode-se obter o valor de ),|(( ijk apPu θ , como apresentado na equação 4.22: 

∫
∈

=
Pp

ijkijk dppuapPapPu )(),|()),|(( θθ                  (4.22) 

A integral é substituída por um somatório no caso de um espaço de bens discreto. De 

posse das funções utilidade estimadas para as conseqüências humanas, ambientais e 

financeiras como apresentado na seção 4.5.7, e das distribuições P(p | θjk, ai) sobre essas 

conseqüências, expostas na seção 4.5.8, calcula-se então a utilidade das distribuições de 

probabilidade P(p | θjk, ai), associadas a cada par de cenário e trecho de gasoduto. A utilidade 

para a função conseqüência sobre seres humanos, é obtida então pela na equação 4.23. 
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Para a função conseqüência ambiental, a utilidade é calculada pela equação 4.24: 
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Para a função conseqüência financeira , a utilidade é dada pela equação 4.25: 
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Onde iξ e iη são obtidos de acordo com as equações 4.18 e 4.19. 

4.5.10 Estimação de rh(ai), ra(ai) e rf(ai) 

A estimação dos riscos humanos, ambientais e financeiros associados a um trecho de 

gasoduto dá-se através do somatório das perdas associadas a cada cenário e trecho 
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( ),( ijk aL θ ) ponderadas pelas probabilidades dos cenários acidentais estimadas na seção 

4.5.5. Matematicamente, tem-se (equação 4.26):  

)()1()(),()],([)( Nijk
j k

iijkijki aLaLEar θπθπθθθ ⋅−+== ∑∑                   (4.26) 

Nesta expressão, -1 é a perda associada a um cenário Nθ de normalidade, visto que as 

conseqüências associadas a esse cenário, para as três dimensões de conseqüência, são nulas. A 

probabilidade associada a esse cenário é )( Ni θπ . Dessa forma, o somatório não 

é igual a 1, mas é igual a 1-

)( jk
j k

i θπ∑∑

)( Ni θπ , ou seja, à probabilidade de ocorrência de um vazamento 

em um trecho i considerado. 

Considerando a dimensão de impactos sobre seres humanos decorrentes de um acidente 

com vazamento de gás natural em um trecho de gasoduto ai, o risco associado a esse trecho é 

calculado pela expressão 4.27 abaixo: 
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Analogamente, o risco associado à dimensão de impactos ambientais será (expressão 4.28): 
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E o risco de possíveis impactos financeiros com um acidente no trecho ai, é obtido pela 

expressão 4.29: 
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Como apresentado na seção 4.2, os impactos que caracterizam os efeitos de um acidente 

com vazamento de gás a partir de gasodutos podem ser agrupados em três categorias ou 

dimensões de riscos perceptivelmente delineadas, a saber: riscos sobre seres humanos, riscos 

ambientais e riscos financeiros, cujas expressões algébricas estão apresentadas acima. O 

resultado desta etapa do modelo corresponde um vetor )]();();([)( ifiaihi arararar = de três 

 125



Capítulo 4 O Modelo Multicritério Proposto
 

dimensões de risco, a um conjunto de três desempenhos para cada trecho em que foi dividido 

o gasoduto. Estas dimensões corresponderão aos três critérios segundo os quais os riscos 

associados a cada segmento de gasoduto serão analisados neste modelo, permitindo então que 

cada trecho seja avaliado a fim de que seja classificado em uma categoria de risco. 

Delineados os critérios do modelo, pode-se inferir com facilidade que os riscos 

humanos, os riscos ambientais e os riscos financeiros devem ser minimizados. Entretanto, 

vale ressaltar que o que está se buscando com o modelo proposto é classificação de trechos 

em categorias a partir de uma escala decrescente de “riscos globais” (humanos, ambientais e 

financeiros), a fim de que medidas sejam tomadas prioritariamente sobre as categorias cujos 

trechos possuam os riscos mais críticos. Como apresentado nas hipóteses do modelo, é 

assumida uma racionalidade não-compensatória (ou no mínimo, parcialmente não-

compensatória) do agente de decisão no processo de avaliação desse vetor de riscos. Além 

disso, um mecanismo de agregação aditiva admitiria compensação de desempenhos extremos, 

podendo camuflar alternativas pouco balanceadas. Dessa forma, o uso de uma metodologia 

multicritério de sobreclassificação se torna útil para avaliar cada trecho à luz dos critérios 

acima apresentados. Nesse sentido, o ELECTRE TRI, amplamente utilizado na literatura em 

problemas de classificação, apresenta-se como um método particularmente aplicável, visto 

que o mesmo é apropriado para a construção e a exploração de relações não compensatórias 

de sobreclassificação, fornecendo a designação de cada trecho de gasoduto a uma das 

categorias hierárquicas de risco estabelecidas a priori.  

4.5.11 Especificação das categorias de risco e dos perfis que as limitam 

O principal propósito de um método de apoio a decisão inserido dentro de uma 

problemática de classificação é a designação de alternativas a categorias pré-definidas. Por 

sua vez, a alocação de uma alternativa ai resulta de sua comparação com os padrões que 

definem os limites das categorias, denominados perfis-padrão ou perfis de referência. Dessa 

forma, o estabelecimento das categorias ou classes de risco e de seus perfis de referência 

reveste-se grande importância. 

Neste modelo, tomam-se perfis bk como vetores cujas coordenadas correspondem ao 

desempenho do perfil em cada um dos três critérios ou dimensões propostas no modelo. Tem-

se, portanto, )]();();([)( kfkakhk brbrbrbr = , onde bk denota o limite inferior da categoria Ck e 

o superior da categoria Ck+1. Os perfis bq e b0  correspondem à alternativa ideal e anti-ideal, 

respectivamente. Considerando-se o conjunto de critérios do modelo, pode-se afirmar que as 
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preferências decrescem com o aumento de valor em cada critério, como ilustrado na Figura 

4.9 abaixo: 

 
Figura 4.5 – Esquema dos perfis e das categorias para os três critérios de avaliação (Rh, Ra, Rf) do modelo 

 Fonte: Adaptado de Dias & Mousseau. (2002) 

O modelo apresentado se propõe a dar suporte a decisão no gerenciamento de riscos de 

gasodutos em operação. Nesse contexto, a determinação e o número de categorias de risco 

para a classificação de trechos de gasodutos não segue princípios normativos pré-

estabelecidos. Esta deve depender fundamentalmente da percepção que o decisor possui de 

diferentes níveis de risco associados aos seus gasodutos, da disponibilidade de recursos, bem 

como do número de diferentes estratégias, políticas e medidas que a companhia possui para 

designar entre as categorias. Dessa forma, trechos de gasodutos podem ser classificados em 

categorias como “risco aceitável e risco inaceitável”, ou “alto risco, médio risco e baixo 

risco” ou outras variantes de classes hierárquicas, conforme as necessidades e o contexto de 

cada companhia e de cada rede de gasodutos. 

As mais altas categorias de risco envolvem trechos de gasodutos com probabilidades 

mais elevadas de ocorrerem maiores conseqüências humanas, financeiras e ambientais em 

caso de um acidente com um vazamento de gás natural. Esta classe demanda ações 

relativamente urgentes, que requerem muitas vezes mudanças em alguns aspectos de projeto, 

e que exigem grandes investimentos financeiros a fim de que seja obtida uma redução 

significativa destes riscos nos três critérios ou dimensões em análise. Por sua vez, categorias 

mais baixas de risco comportam trechos de gasodutos com níveis de risco mais reduzidos, 

permitindo um tempo de planejamento um pouco maior a fim de que soluções eficazes e com 

custos satisfatórios sejam encontradas. Algumas dessas últimas categorias podem requerer 

apenas a manutenção de ações preventivas e fiscalizatórias usuais, a fim de que os riscos 

associados aos respectivos trechos se mantenham em níveis reduzidos. 

É importante salientar que a determinação dos perfis de referência das categorias de 

risco deve ser feita com bastante cuidado pelo decisor, visto que o procedimento de 

classificação é referenciado através destes padrões. Mousseau & Slowinski (1998) 
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propuseram um modelo para inferência destes perfis e de outros parâmetros do ELECTRE 

TRI por meio de exemplos designados arbitrariamente pelo decisor a partir do conjunto de 

alternativas, um procedimento satisfatório para problemas onde o número de alternativas é 

extenso. Como propõem Jacquet-Lagrèze & Siskos (1982), para o modelo deste trabalho, os 

perfis de referência corresponderão a alternativas fictícias que caracterizem bem as fronteiras 

que dividem as classes de risco estabelecias pelo decisor. Estes perfis podem corresponder a 

trechos de outros gasodutos, da mesma companhia ou de outra empresa, cujos desempenhos 

nos três critérios são tomados como referência para cada categoria.  

Os perfis b0 e bq, correspondentes às alternativas ideal e anti-ideal, respectivamente, não 

precisam ser necessariamente determinados para o contexto do problema em questão, visto 

que qualquer trecho com desempenho superior (pior) a b1 certamente pertencerá a C1. Por 

outro lado, qualquer trecho com desempenho inferior (melhor) a bq-1 será designado à mais 

baixa categoria de risco.  

4.5.12 Alocação dos trechos às categorias de risco 

Identificados os perfis de referência, o procedimento de classificação do modelo 

proposto consiste da confrontação dos riscos de cada trecho com os riscos humanos, 

ambientais e financeiros dos perfis de referência das classes através do método ELECTRE 

TRI. Nesse sentido, a designação do trecho ou alternativa ai a uma classe se processa através 

da comparação de ai com os perfis de referência bk, avaliando-se a veracidade da relação aSbk 

pelo método multicritério ELECTRE TRI. Segundo o procedimento pessimista, mais utilizado 

na prática (Dias & Mousseau, 2002), aloca-se o trecho ai à mais alta categoria Ck tal que ai 

sobreclassifique bk-1 e seja sobreclassificada por bk. Em outras palavras, como exposto na 

expressão 4.30: 

λσλσ <≥⇔→ − ),(),( 1 kikiki baebaCa                                        (4.30) 

Como resultado, cada segmento de gasoduto recebe uma designação a uma das 

categorias de risco estabelecidas pelo decisor, com base em uma abordagem não-

compensatória dos riscos humanos, ambientais e financeiros decorrentes de acidentes com 

vazamento de gás natural em cada trecho. 
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5 APLICAÇÃO NUMÉRICA 

Realiza-se neste capítulo uma aplicação numérica com o propósito de ilustrar o modelo 

de avaliação multicritério de riscos e de classificação de trechos de gasodutos em categorias 

de riscos decorrentes de um vazamento de gás, proposto neste trabalho.  

Para visualizar a aplicação do modelo, é utilizado um exemplo hipotético de uma 

companhia de distribuição de gás natural, que segmentou sua malha de gasodutos em trechos 

de características homogêneas e distintas dos trechos vizinhos, desejando avaliar os seus 

riscos e classificar cada segmento em uma categoria de riscos, a fim de que ações próprias 

para a mitigação destes riscos sejam tomadas para cada categoria.  

A primeira etapa da aplicação do modelo é a identificação do agente de decisão. Em 

uma companhia de gás, este pode corresponder a gerente apoiado por um comitê de 

especialistas ou outros responsáveis pelo gerenciamento da segurança e operação dos 

gasodutos. Para o caso deste problema, será assumido como decisor o gerente de manutenção 

ou de meio ambiente e segurança da companhia. 

O conjunto de alternativas a serem classificadas corresponde a uma malha de 35,3 km 

de gasodutos de aço carbono com diâmetro nominal de 8 polegadas, que corta áreas com 

diferentes graus de urbanização e tipos de ocupação da região metropolitana de uma cidade. A 

malha foi segmentada em 12 trechos distintos em função de diferentes fatores ao longo da rota 

dos mesmos, tais como as características do solo, tipo de ocupação do solo e densidade 

populacional em cada trecho, pressão na estação de compressão imediatamente à montante do 

trecho e a idade do segmento. Os fatores diâmetro, revestimento polimérico e proteção 

catódica foram tidos como suficientemente semelhantes entre os 12 trechos, de forma que não 

foram considerados no processo de individualização das alternativas. Estas últimas estão 

apresentadas na Tabela 5.1: 

Tabela 5.1 – Conjunto de trechos a serem classificados 
Fonte: O autor 
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Na etapa de identificação dos perigos, foram assumidos pelo decisor e sua equipe 

técnica os cenários acidentais apresentados na figura 4.2. A empresa não dispunha de dados 

históricos de falha suficientes envolvendo seus gasodutos. Para o cálculo das probabilidades 

associadas a cada possível cenário, a companhia resolveu adotar como base valores 

encontrados nos relatórios do EGIG (2005) e em publicações da área (Bartenev et al. 1996; 

Dziubinski et al., 2006), o que foi confrontado com o conhecimento de especialistas da equipe 

coordenada pelo decisor. 

A probabilidade de ocorrência de um vazamento de gás, tomada como base pela 

companhia, foi de 0,00041/km.ano (EGIG, 2005). Foram usados fatores de correção, 

estimados pela equipe técnica do decisor, para refletir aspectos particulares de cada trecho 

como tipo de uso e agressividade do solo, densidade populacional, dinâmica de interferência 

de terceiros na área do trecho, proximidade de setores residenciais etc. Os dados do EGIG 

foram tomados como referência visto que estes fazem distinção entre modos de falha dos 

gasodutos, além de proporcionar uma estimativa conservadora de probabilidade se comparado 

a outras bases de dados como a do Departamento de Transporte dos Estados Unidos. 

Atribuindo uma probabilidade a cada nível da árvore de eventos da figura 4.2, para cada 

um dos trechos de gasoduto considerados, a equipe técnica de suporte ao decisor obteve as 

seguintes matrizes de probabilidades πi(θjk) para cada trecho e modos de falha de ruptura 

(Tabela 5.2) e furo (Tabela 5.3): 

Tabela 5. 2 – Probabilidades de falha por cenário e trecho para ruptura do gasoduto 
Fonte: O autor 
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Tabela 5. 3 – Probabilidades de falha por cenário e trecho para furo do gasoduto 
Fonte: O autor 

 

Na etapa de análise da exposição dos objetos de impacto, feita por meio do cruzamento 

de cada cenário acidental θjk com cada trecho ai, foi estimada uma zona de perigo para cada 

trecho fazendo-se uso da equação simplificada proposta por Jo & Ahn (2002). Esta permite 

uma estimação conservadora do raio máximo de perigo a partir de um ponto do gasoduto 

considerando a ocorrência de ruptura completa e de um jato horizontal de gás. Este raio é 

dado pela seguinte expressão (Jo & Ahn, 2002):  

4/1

4/52/1
0512,1

L
dP

r
⋅

≅                                  (5.1) 

Onde: 

P0  corresponde a um valor de pressão constante (em N/m2) na estação de carregamento de gás 

ou na estação de compressão a montante; 

d é o diâmetro do duto; 

L é a extensão do gasoduto a partir da estação de compressão a montante, influenciando a 

pressão e a taxa de saída do gás a partir do ponto de ruptura; 

r corresponde à distância máxima de perigo, em metros, adotando-se um fluxo máximo de 

calor de 15 kW/m2, para o qual uma exposição de até 30 segundos tem aproximadamente uma 

probabilidade de 2% de provocar fatalidades.  

Para o cálculo do raio de perigo em cada trecho, foi inserido nos cálculos o diâmetro de 

8 polegadas (20,32 cm) e a existência de duas estações de compressão, listadas abaixo: 

1. A primeira, no início do trecho A, com uma pressão nominal de 22 bar; 

2. A segunda, no início do trecho H, com uma pressão nominal de 20 bar. 
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Uma outra simplificação, assumida como razoável pela empresa, foi considerar o raio 

de perigo constante ao longo de cada segmento, estimando-o com base em L, a distância entre 

a estação de compressão a montante ao início de cada segmento de gasoduto.  

Considerou-se que a expressão 5.1 proposta por Jo & Ahn (2002) provoca uma 

superestimação das zonas de perigo em áreas próximas às estações de compressão, mas que 

esse erro cai para estimativas de 0 a 15% superiores às fornecidas pela solução exata para 

distâncias superiores a 500 metros da estação (Kirchhoff, 2004). Dessa forma, foram obtidas 

duas linha de tendência para a distância de perigo associada aos trechos subseqüentes às duas 

estações de compressão anteriormente citadas. As equações de regressão destas linhas de 

tendência, apresentadas nas Figuras A1.1 e A1.2 do Anexo 1, serviram para estimar a 

distância de perigo associada aos trechos A e H, imediatamente subseqüentes à primeira e 

segunda estação de compressão, respectivamente. Para os demais trechos, foi utilizada 

satisfatoriamente a expressão 5.1. Com isso, foram obtidos o seguintes raios, conforme 

apresentado na Tabela 5.4: 

Tabela 5.4 – Distância de perigo para cada trecho avaliado 
Fonte: O autor 

 

Considerando as características de cada trecho e as distâncias de perigo associadas a 

cada um, com a utilização de ferramentas de simulação computacional, os especialistas que 

apoiavam o decisor delimitaram os três conjuntos de conseqüências do modelo por meio de 

suas conseqüências mínima (sem danos) e máxima em cada dimensão. 

O primeiro conjunto de conseqüências, Ph={ph} foi considerado como o número de 

pessoas com queimaduras de segundo grau devido a uma radiação de aproximadamente 

15kW/m2 por um tempo de 30 segundos. Assumiu-se assim um critério mais conservador que 

o número de fatalidades, buscando-se com isso minimizar ainda mais possíveis danos físicos 

sobre a população. O conjunto Ph={ph} foi estimado em até 40 pessoas, maior número de 

pessoas dentro de uma zona de perigo, associado ao trecho B. 
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O segundo conjunto de conseqüências do modelo, Pa={pa}, foi tomado como a área em 

metros quadrados de vegetação destruída pelas chamas decorrentes de um vazamento de gás 

natural após encontrar uma fonte de ignição. Observou-se que a área máxima de vegetação a 

ser atingida seria de 25000 m2, área esta onde a zona de perigo associada ao trecho F estava 

inserida. Delimitou-se então o conjunto Pa={pa} superiormente por 25000 m2 de vegetação 

destruída. 

O terceiro conjunto de conseqüências Pf={pf}, correspondeu à dimensão do montante de 

perdas financeiras decorrentes de todos os prejuízos monetariamente contabilizados 

decorrentes de um acidente com vazamento de gás natural. Considerando estas perdas, 

conforme as equações 4.12 a 4.14, como função linear do tempo, e variando este tempo de 

zero a infinito, as conseqüências financeiras foram consideras neste mesmo intervalo. 

Todavia, a fim de estimar a utilidade sobre esse conjunto de conseqüências através do método 

de levantamento da função utilidade, um valor máximo para o conjunto Pf foi estimado em R$ 

12.500.000,00. 

Com o apoio de um analista de decisão, foram ajustadas, através do método de 

levantamento da função utilidade a partir da utilidade de algumas conseqüências, as três 

curvas que retratavam as preferências do decisor sobre os três conjuntos de conseqüências do 

modelo. 

A função utilidade obtida, junto ao decisor,  para a dimensão de impactos humanos foi a 

seguinte: 

)12.0exp()( hh ppU −=                      (5.2) 

Para a dimensão de impactos ambientais, a função foi dada por: 

)0017.0exp()( aa ppU −=                      (5.3) 

Para o conjunto de conseqüências financeiras, a função utilidade do decisor foi 

representada pela seguinte função: 

)105,3exp()( 7
ff ppU −⋅−=                      (5.3) 

Para estimar a função conseqüência de cada uma das três dimensões de impacto, foram 

associados os seguintes níveis de fluxo radiacional médio de calor ( ) aos cenários 

acidentais, apresentados na  Tabela 5.5 (em kW/m

θ

_
I

2). 
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Tabela 5.5 – Fluxo radiacional médio de calor ( ) em cada cenário (em kW/mθ

_
I 2) 

Fonte: O autor 

 

 

A fim de estimar a função conseqüência sobre seres humanos, por meio do modelo 

proposto na seção 4.5.8.1 (equações 4.6 a 4.8), a companhia considerou, para a equação 

probit, a formulação apresentada por Tsao & Perry (1979), onde k1= -12, 8 e k2 = 2,56. Os 

demais parâmetros associados a cada cenário e trecho na estimação das funções conseqüência 

sobre seres humanos, ),|( ijkh apP θ , estão apresentados nas tabelas A2.1 a A2.10 do 

Apêndice 2. 

Para obter a função conseqüência ambiental, apresentada na equação 4.11, a companhia 

fez uso dos parâmetros apresentados nas tabelas A2.11 a A2.18 do Apêndice 2. 

Semelhantemente, no processo de obtenção da função conseqüência financeira, formulada na 

equação 4.16, foram informados os parâmetros apresentados nas tabelas A2.19 a A2.27, 

contidas no mesmo apêndice. 

Buscando classificar em categorias de risco um conjunto de trechos já licenciados e em 

operação, o decisor da companhia em questão afirmou que não existiam critérios explícitos de 

aceitabilidade de riscos individuais e sociais, partindo então para o cálculo das perdas 

esperadas (riscos) sob a abordagem do modelo proposto. Integrando as perdas obtidas a partir 

das funções parametrizadas nas tabelas A2.1 a A2.27 com as probabilidades dos cenários 

contidas nas tabelas 5.2 e 5.3, apresentadas anteriormente, foram obtidos através da aplicação 

das expressões 4.26 a 4.28 os riscos associados às alternativas (trechos) em cada uma das 

dimensões de impacto. Estes valores encontram-se listados na tabela 5.6. 

Como input para o processo de classificação dos trechos em categorias de risco, a 

empresa tomou, para cada alternativa, os valores das três colunas da Tabela 5.6, que 

correspondem respectivamente aos riscos sobre seres humanos (Rh,), aos riscos ambientais 

(Ra) e aos riscos financeiros (Rf) de cada trecho.  
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Tabela 5.6 – Riscos estimados em cada trecho de gasoduto 
Fonte: O autor 

 

Aparentemente, a Tabela 5.6 pode não ser clara e discriminatória, visto que os valores 

do risco estão em uma escala de -1 a 0, e que as diferenças entre os desempenhos das 

alternativas são todas a partir da quarta casa decimal. Dessa forma, para uma melhor 

compreensão da tabela, alguns aspectos relacionados aos seus valores devem ser ressaltados.  

Primeiramente, deve-se levar em conta que os riscos em cada uma das três dimensões 

acima correspondem a valores esperados de perda (conforme expressão 4.26). Cada perda, 

associada a um trecho e a um cenário em uma dada dimensão de risco, corresponde ao 

negativo da utilidade de uma distribuição P(p | θjk, ai). Dessa forma, estando as utilidades em 

uma escala de 0 a 1, as perdas, e consequentemente os riscos (que correspondem às perdas 

ponderadas pelas probabilidades dos cenários π(θjk)), estarão em uma escala  de -1 a 0. 

Quanto mais próximo o valor do risco estiver de -1, mais seguro é o trecho de gasoduto 

considerando a respectiva dimensão de risco analisada. 

Outro aspecto a considerar é que os riscos em cada trecho (calculados através da soma 

das perdas L(θjk,ai) ponderadas pelos respectivos π(θjk)) apresentam como parcela de maior 

“peso” a perda associada ao cenário de normalidade operacional, visto que a probabilidade de 

não acontecer nenhum vazamento, conforme apresentam as tabelas 5.2 e 5.3, é próxima de 1. 

Isso se dá pelo fato de que rupturas ou furos em gasodutos, embora ocorram e possam gerar 

graves danos, são raros. Para cada trecho, não há impactos acidentais no cenário onde não 

ocorre vazamento de gás, de forma que a utilidade da conseqüência neste cenário é 1 e a 

perda, consequentemente, é -1. Por sua vez, as perdas associadas aos diversos cenários de 

acidente em cada trecho são ponderadas por probabilidades muito pequenas, gerando 

contribuições de pequeno valor ao somatório das perdas, o que resulta em valores totais de 

risco próximos de -1. 
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Além disso, embora as diferenças entre os riscos dos trechos e dos perfis sejam todas da 

ordem de 10-3 ou inferiores, estas diferenças são significativas considerando que os eventos 

acidentais são raros e que as conseqüências podem ser catastróficas. Essa característica 

também se apresenta, por exemplo, em acidentes aéreos: embora a probabilidade de 

ocorrência de um desastre aéreo seja muito baixa, as conseqüências em termos de mortes 

humanas são drásticas, de forma que o gerenciamento de riscos na aviação torna-se crítico. 

O último ponto a ressaltar, para uma melhor compreensão da Tabela 5.6, diz respeito à 

escala numérica dos valores de risco apresentados. Como riscos correspondem ao negativo de 

valores esperados de utilidade, e a função utilidade está em uma escala intervalar, assim 

também estão os riscos. Dessa forma, não há sentido em falar, por exemplo, que o risco 

humano associado a um trecho x é k vezes maior que o associado a um trecho y. Entretanto, 

pode-se concluir que a diferença Ra(x)-Ra(y) é duas vezes maior, ou mais preferível, que a 

diferença Ra(x)-Ra(z). 

Compreendendo estes aspectos relacionados à matriz de riscos apresentada na Tabela 

5.6, e seguindo a seqüência de passos apresentados na estruturação do modelo, a empresa 

procedeu à determinação das categorias ou classes e dos perfis-padrão que as limitam.  

O processo de classificação executado pela companhia em questão foi realizado 

considerando três categorias de risco, a fim de que ações e níveis de atenção específicos para 

a mitigação de riscos fossem tomados proporcionalmente ao risco associado a cada categoria. 

Estas categorias, segundo níveis decrescentes de risco, são: Alto Risco (C1), Risco Moderado 

(C2) e Baixo Risco (C3). Os trechos da primeira categoria demandam maior estado de alerta, 

sendo alocados prioritariamente a estes recursos financeiros para o aumento de proteções 

físicas e para intensificação do monitoramento dos trechos. A categoria de risco moderado 

abrange os trechos com riscos de intensidade mediana, que embora não aspirem cuidados tão 

intensivos como os da classe anterior, demandam medidas para impedir negligências em 

relação à manutenção do nível de segurança destes segmentos. Por fim, para os trechos 

alocados à categoria de baixo risco, é planejada a manutenção de ações preventivas e 

fiscalizatórias usuais, a fim de que os riscos associados aos trechos nesta categoria se 

mantenham baixos. 

Diante das categorias de risco apresentadas, o analista de decisão procurou levantar, 

junto ao decisor, os perfis que representavam, para ele, alternativas cujos desempenhos 

distinguiam duas classes consecutivas. Os 2 perfis de referência de classe que dividiram as 3 

categorias de risco estão representados na Tabela 5.7: 
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Tabela 5.7 – Riscos associados aos perfis de referência das classes 
Fonte: O autor 

 

Para aplicação do procedimento de classificação proposto neste trabalho, baseado no 

método ELECTRE TRI, a companhia fez uso da segunda versão do software IRIS (Interactive 

Robustness Analysis and Parameters Inference for Multicriteria Sorting Problems), 

apresentado por Dias & Mousseau (2002). O IRIS é uma implementação da variante 

pessimista do método ELECTRE TRI, auxiliando o processo de classificação e a tomada de 

decisão diante de imprecisão nas informações referentes aos pesos dos critérios e ao limiar de 

corte requisitado no ELECTRE TRI. Como resultado, o IRIS apresenta, fundamentalmente, as 

possíveis classificações de cada alternativa, explorando e respeitando um conjunto de 

restrições fornecidas pelo decisor como input para a solução do problema. 

Os desempenhos das alternativas, que no contexto desse problema correspondem aos 

riscos humanos (Rh), ambientais (Ra) e financeiros (Rf) associados a cada trecho de duto, 

constituem as primeiras informações de entrada no IRIS. A inserção da matriz de desempenho 

dos trechos está ilustrada na Figura 5.1. Note-se que quanto mais próximo de -1, menor o 

risco associado ao trecho no critério. 

 
Figura 5.1 – Tela de entrada dos riscos associados aos trechos no IRIS 

 Fonte: O autor 
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Semelhantemente à inserção no IRIS dos riscos associados a cada trecho de gasoduto, 

foram inseridos também os dois perfis de referência, apresentados na tabela 5.7, que 

delimitam as três categorias de risco. Diante de possíveis imprecisões nos parâmetros das 

distribuições de probabilidade por trás dos riscos associados a cada trecho, o decisor informou 

também, para cada critério, um limiar de indiferença e um limiar de preferência, cujos 

significados foram explanados na seção 2.5.3. Não foi considerada a existência de um limar 

de veto para os critérios. A inserção desses valores na ferramenta computacional utilizada está 

ilustrada na figura 5.2. 

 

Figura 5.2 – Tela de entrada dos riscos associados aos perfis e dos limiares do ELECTRE TRI 
 Fonte: O autor 

Nesta figura, a última linha, preenchida com o valor (-1) corresponde à informação de 

que as preferências decrescem à medida que os valores das alternativas tornam-se maiores; 

em outras palavras, que os três critérios referentes às três dimensões de risco do modelo 

devem ser minimizados. 

Para permitir a agregação dos desempenhos dos trechos entre os três critérios, e em 

seguida a comparação destes segmentos aos perfis de referência das categorias, o decisor da 

 138



Capítulo 5 Aplicação Numérica
 

companhia forneceu inicialmente uma ordenação para as importâncias das dimensões de risco 

ou dimensões de impactos associados a cada trecho de gasoduto. Inquirido sobre suas 

preferências, e envolvendo também aspectos éticos e gerenciais da administração de riscos, o 

decisor estabeleceu a seguinte ordem de importância para os mesmos: 

1. Risco sobre seres humanos (k1); 

2. Riscos Financeiros (k3); 

3. Riscos Ambientais (k2). 

Estas informações foram inseridas no IRIS na forma de restrições, conforme ilustrado 

na figura 5.3 abaixo. A linha destacada em amarelo corresponde apenas a uma restrição 

técnica de normalização dos pesos das dimensões de risco, enquanto as demais restrições 

ordenam essas dimensões duas a duas. 

 
Figura 5.3 – Restrições de ordenamento das dimensões de risco 

 Fonte: O autor 

Embora o decisor não se sentisse confiante em informar valores exatos para o limiar de 

corte e para os pesos dos critérios do modelo, a ferramenta utilizada, adequada a um contexto 

de informações imprecisas, admite que o mesmo especifique uma faixa de valores para o 

limiar de corte λ, bem para o peso de cada uma das dimensões de risco. Dentro deste “espaço 

de parâmetros” delimitado pelas preferências do decisor, as possíveis classificações das 

alternativas podem ser apresentadas, dispensando, dessa forma, o uso de análises de 

sensibilidade a posteriori para os pesos e para λ. Com essa flexibilidade, foram representadas 

assim suas preferências e a imprecisão do agente de decisão da companhia de gás no 

fornecimento desses parâmetros. Estas informações estão representadas na figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Entrada da faixa de valores para os pesos e para o limiar de corte 

 Fonte: O autor 

Após a aplicação do modelo de classificação pelo IRIS, para cada trecho individual, 

tomado em conjunto com os perfis apresentados na Tabela 5.7, foram obtidos os seguintes 

resultados  apresentados na figura 5.5 e esquematizados na tabela 5.8. Esta tabela apresenta a 

classificação de cada trecho considerando isoladamente cada dimensão de risco (usando um 

limiar de corte λ=0.75) e considerando a abordagem multicritério proposta no trabalho 

 

Figura 5.5 – Resultados da classificação resultante dos trechos de gasodutos 
 Fonte: O autor 
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Tabela 5.8 – Classificação obtida para os segmentos de gasoduto 
Fonte: O autor 

 

Pode-se observar que, a despeito da relativa imprecisão das informações fornecidas pelo 

decisor quanto ao valor do limiar de corte e quanto aos pesos das dimensões de risco, o IRIS 

obteve uma solução robusta e única para onze dos doze  trechos de gasoduto em estudo, 

dentro das restrições fornecidas pelo decisor como input do programa. Diante destas 

restrições, para o trecho D, ainda é possível classificar o segmento como de Risco Moderado, 

a depender dos valores assumidos pelos parâmetros dentro do espaço de restrições fornecido 

pelo decisor. Através da tabela 5.7 acima pode-se notar que, quanto maior a importância 

assumida pela dimensão de riscos humanos frente às outras duas dimensões, mais é 

recomendável que o segmento D seja alocado à categoria de Alto Risco. 

Dentre os segmentos em estudo, 6 do total de 12 trechos foram alocados à categoria de 

risco intermediária, por apresentarem desempenhos tais que λσ ≥),( 2bai e λσ <),( 1bai . Os 

trechos C, D, J e K foram alocados à categoria de Alto Risco, por apresentarem níveis de risco 

piores ou muito próximos ao perfil b1 numa proporção mais significativa de dimensões de 

impacto. Por sua vez, as alternativas E e F foram designadas à categoria de Baixo Risco em 

função de desempenhos mais satisfatórios que o perfil b2 ,sobretudo nas dimensões de impacto 

humana e financeira, embora o trecho F apresentasse um risco moderado no que tange à 

dimensão de riscos ambientais. 

Dessa forma, agregando uma abordagem de riscos fundamentada na Teoria da Utilidade 

para avaliação dos riscos em cada uma de suas dimensões, com os recursos do ELECTRE 

TRI para avaliação inter-critério (entre dimensões de risco), foi possível designar cada um dos 

segmentos a uma categoria hierárquica de risco com base nas dimensões de impactos 

humanos, ambientais e financeiros decorrentes de um acidente com vazamento de gás natural. 
 141



Capítulo 6 Conclusões e Sugestões para Futuros Trabalhos
 

 142

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

A expansão das redes de gasodutos de transporte e distribuição de gás natural no Brasil 

tem sido uma importante alternativa para o suprimento de uma demanda crescente por esse 

combustível, para fazer frente ao aumento do consumo de energia, e para flexibilização da 

matriz energética nacional. Esse contexto, caracterizado recentemente pelo surgimento de um 

ambiente concorrencial com mudanças na legislação e a entrada de empresas privadas no 

setor de comercialização, transporte e distribuição de gás, requer que medidas sejam tomadas 

para um adequado gerenciamento riscos em gasodutos de transporte e distribuição de gás 

natural.  

Embora esses modais de transporte sejam econômicos e relativamente seguros em 

relação ao transporte rodoviário e ferroviário, ocorrências históricas comprovam que 

acidentes decorrentes de vazamentos de gás natural podem acarretar conseqüências 

desastrosas sobre a população circunvizinha, sobre propriedades da companhia de gás e de 

terceiros, sobre o meio ambiente, e sobre os resultados financeiros das companhias 

gerenciadoras dos dutos.  

Nesse contexto, a Avaliação de Riscos em gasodutos tem sido crescentemente utilizada 

como uma ferramenta para a identificação e para estimação de riscos nessas estruturas, 

embora tradicionalmente se baseie apenas no levantamento de probabilidades associadas à 

ocorrência de fatalidades em pessoas. Entretanto, como acidentes já ocorridos mundialmente 

comprovam, a abordagem das dimensões de risco considerando apenas aspectos humanos 

(embora os mais importantes) ou financeiros mostra-se incompleta e inadequada diante da 

complexidade do problema em questão, e das necessidades de conciliação de interesses da 

sociedade, do Estado e das companhias de gás no que tange à operação e à segurança de 

gasodutos.  

Nesse sentido, este trabalho apresentou um modelo de avaliação de riscos em gasodutos 

e de classificação de trechos que agregou a Teoria da Utilidade e a Teoria da Decisão (para 

avaliação dos trechos em cada dimensão de impacto, incorporando as preferências de um 

agente de decisão e o seu comportamento em relação ao risco) juntamente com o ELECTRE 

TRI (para avaliação inter-critério dos trechos de gasoduto, esta sob uma racionalidade não-

compensatória). O mesmo se inseriu em um contexto de gerenciamento de gasodutos em 

operação, onde se deseja alocar trechos de gasodutos a categorias de risco a fim de que 

medidas de fiscalização, prevenção e manutenção sejam tomadas de forma específica para os 
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trechos designados a cada categoria ou classe de risco. Para isso, foi proposto, dentro da 

metodologia de avaliação multicritério de riscos, um modelo de classificação dos trechos com 

base no método ELECTRE TRI, considerando como critérios as dimensões de risco 

associadas aos impactos de possíveis vazamentos de gás natural nestes trechos.  

No modelo proposto, foi admitida a possibilidade de ocorrência de diferentes cenários 

de vazamentos de gás, bem como a possibilidade de insuficiência de dados (o que 

corresponde a uma realidade). Nesse sentido, o modelo fundamentou-se na hipótese da 

existência de profissionais com conhecimento e experiências suficientes sobre riscos 

decorrentes de um vazamento de gás, capacitados assim a estimar satisfatoriamente 

probabilidades sobre os possíveis estados da natureza (cenários). Na ausência de um número 

suficiente de dados ou de especialistas que possam fornecer tais informações, o modelo 

encontra grandes restrições de aplicação.  

A proposta de modelo multicritério para avaliação de riscos em gasodutos e para 

classificação de trechos em categorias de riscos mostra-se aplicável e consistente, respeitadas 

as hipóteses e delimitações apresentadas ao longo do trabalho. Dentre outras delimitações, o 

modelo foi desenvolvido para trechos de gasodutos com taxas de falhas relativamente 

constantes a curto e médio prazo, onde a probabilidade associada à ocorrência de cada evento 

da árvore da figura 4.2 (pág. 107) pode ser considerada aproximadamente constante, e não 

uma função do tempo.  

Além disso, o modelo é adequado e recomendado para segmentos de gasoduto com 

zonas de perigo com raio de algumas dezenas de metros, de modo que a combinação das 

conseqüências humanas, ambientais e financeiras se dá de forma independente, em função de 

características geográficas particulares de cada trecho. Foi mostrado que as variáveis 

aleatórias Ph={ph}, Pa={pa} e Pf={pf} não apresentam correlação, e os riscos humanos, 

ambientais e financeiros podem ser tratados com uma abordagem de sobreclassificação, de 

uma forma alternativa a uma abordagem de síntese com Teoria da Utilidade Multitributo e 

Teoria da Decisão, e para uma racionalidade não-compensatória de um decisor. O modelo 

também é consistente para todos os casos onde as hipóteses sobre as funções conseqüência 

são atendidas, de forma que o uso de novos dados e experiências de campo são úteis para 

testar esta consistência e apontar futuras modificações de modo a incorporar aspectos mais 

complexos relacionados ao comportamento físico e probabilístico das conseqüências de 

acidentes em gasodutos. 
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Como mostrado neste trabalho, as hipóteses assumidas, que se tornam delimitadoras no 

momento de aplicação, são muito realistas. Observa-se que as abordagens alternativas à deste 

trabalho apresentam delimitações muito mais restritivas, como foi explanado (seção 4.4) 

acerca do uso completo de Teoria da Decisão e de Teoria da Utilidade Multiatributo. 

Como apresentado ao longo do modelo e da aplicação numérica realizada, a maior 

contribuição deste trabalho foi a conjugação da estrutura teórica da Teoria da Utilidade e da 

Teoria da Decisão com o Apoio Multicritério a Decisão para a realização de um processo de 

avaliação de riscos e de classificação de trechos de gasodutos sob uma perspectiva 

multidimensional, procurando traduzir de forma mais consistente as incertezas associadas ao 

problema, a complexidade dos cenários acidentais, e os diversos interesses envolvidos. 

Diante dessas considerações, várias sugestões para futuros trabalho podem ser feitas, 

destacando-se algumas:  

• Sugere-se o desenvolvimento de um modelo de decisão para classificação, em 

categorias de risco, de componentes das redes de transporte e distribuição que não 

foram englobados neste trabalho, como as estações de compressão e medição; 

•  Sugere-se o estudo de novas e mais complexas hipóteses associadas à formulação 

das funções conseqüência, com o possível uso de outras distribuições de 

probabilidade; 

• Recomenda-se também o desenvolvimento de modelos de avaliação de riscos e de 

classificação de trechos que considerem outras circunstâncias não englobadas nas 

hipóteses deste trabalho, como a evolução da taxa de falhas das tubulações com o 

tempo. 

• Sugere-se a priorização de atividades a serem realizadas sobre os trechos designados 

a cada classe de forma a reduzir as conseqüências dos eventos indesejáveis; 

•  Por fim, sugere-se também o desenvolvimento de modelos de avaliação de risco e 

de classificação de trechos orientados para decisões em grupo, onde não é 

considerado apenas um decisor, mas um conjunto de decisores, dentre esses, 

representantes da comunidade por onde os gasodutos em estudo passam. 
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Anexo 1                                                                    Ajustes das distâncias de perigo nas proximidades de estações 

ANEXO 1 
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Figura A.1 – Regressão da distância de perigo para o trecho A em relação à primeira estação de compressão 
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Figura A.2 – Regressão da distância de perigo para o trecho H em relação à segunda estação de compressão 
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Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

ANEXO 2 

Tabela A2.1 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de detonação 
decorrente de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.2 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de bola/jato de 
fogo decorrente de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.3 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de CVCE  
decorrente de ruptura do gasoduto 

 

 155



Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

Tabela A2.4 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de Flash Fire 
decorrente de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.5 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de Dispersão 
decorrente de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.6 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de detonação 
decorrente de furo no gasoduto 

 

 156



Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

Tabela A2.7 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de bola/jato de 
fogo decorrente de furo no gasoduto 

 

Tabela A2.8 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de CVCE  
decorrente de furo no gasoduto 

 

Tabela A2.9 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de Flash Fire 
decorrente de furo no gasoduto 
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Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

Tabela A2.10 – Parâmetros da função conseqüência sobre seres humanos associados ao cenário de Dispersão 
decorrente de furo no gasoduto 

 

Tabela A2.11 – Parâmetros da função conseqüência ambiental associados ao cenário de detonação decorrente 
de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.12 – Parâmetros da função conseqüência ambiental associados ao cenário de bola/jato de fogo 
decorrente de ruptura do gasoduto 
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Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

 

Tabela A2.13 – Parâmetros da função conseqüência ambiental associados ao cenário de CVCE  decorrente de 
ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.14 – Parâmetros da função conseqüência ambiental associados ao cenário de Flash Fire decorrente 
de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.15 – Parâmetros da função conseqüência ambiental associados ao cenário de detonação decorrente 
de furo no gasoduto 
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Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

Tabela A2.16 – Parâmetros da função conseqüência ambiental associados ao cenário de bola/jato de fogo 
decorrente de furo no gasoduto 

 

Tabela A2.17 – Parâmetros da função conseqüência ambiental associados ao cenário de CVCE  decorrente de 
furo no gasoduto 

 

Tabela A2.18 – Parâmetros da função conseqüência ambiental associados ao cenário de Flash Fire decorrente 
de furo no gasoduto 
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Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

 

Tabela A2.19 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de detonação decorrente 
de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.20 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de bola/jato de fogo 
decorrente de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.21 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de CVCE  decorrente de 
ruptura do gasoduto 
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Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

 

Tabela A2.22 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de Flash Fire decorrente 
de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.23 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de Dispersão decorrente 
de ruptura do gasoduto 

 

Tabela A2.24 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de detonação decorrente 
de furo no gasoduto 

 162
 



Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

Tabela A2.25 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de bola/jato de fogo 
decorrente de furo no gasoduto 

 

Tabela A2.26 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de CVCE  decorrente de 
furo no gasoduto 

 

Tabela A2.27 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de Flash Fire decorrente 
de furo no gasoduto 
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Anexo 2                                                                          Funções conseqüência estimadas na Aplicação Numérica 

Tabela A2.28 – Parâmetros da função conseqüência financeira associados ao cenário de Dispersão decorrente 
de furo no gasoduto 
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